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Tekstverkenners

1)  Zoek een afbeelding, online of in een krant of tijdschrift, 
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:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2)  Uit welke vier ‘beelden’ bestaat de definitie van identi
teit? Leg uit in hoeverre deze ‘beelden’ van toepassing 
zijn op de door jou gekozen afbeelding.

3) Wat is een referentiekader? 

4)  Geef een persoonlijk voorbeeld waaruit blijkt dat een 
referentiekader verschilt per persoon.

5)  Geef een reden waarom het beeld dat mensen uitdragen 
soms verschilt van het beeld dat zij van zichzelf hebben.

 
6)  Bedenk een situatie waarbij de sociale identiteit en de 

collectieve identiteit hetzelfde zijn. En een situatie waar
bij ze verschillen. 

  § 1.1 IDENTITEIT

hoofdstuk 1:
de samenleving 
en het individu
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Opdracht 1: Welke soort identiteit 

Geef voor elk van de onderstaande uitspraken aan of het gaat over persoonlijke, sociale, interne 
of externe collectieve identiteit . Doe dit door een P, S, een I of E er naast te zetten . Een enkele keer 
kan bij een uitspraak meerdere soorten identiteiten horen .

1)  ‘Iedere keer als ik in de spiegel kijk voel ik me onzeker.’

2) ‘Ik ben een fan van Stranger Things.’

3)  ‘Mijn vriend en ik hebben dezelfde muzieksmaak. Daar
door passen we heel goed bij elkaar.’

4)  ‘Je kunt horen dat zij uit Twente komt, want ze praat met 
een accent.’

5) ‘Wij Nederlanders zijn direct en gul.’

6) ‘Nederlanders zijn brutaal en vrekkig.’ 

7)  ‘Jongens hebben meestal minder moeite met hun 
lichaamsbeleving dan meiden.’

8)  ‘De adolescentie wordt gekenmerkt door een identiteits
crisis waarin iemand zichzelf zou moeten accepteren 
zoals die persoon werkelijk is maar ook zich leert identi
ficeren met de cultuur waarin iemand leeft.’ 

  Die laatste uitspraak is van psycholoog en wetenschapper 
Erik Erikson. Meer weten over zijn theorie? Zie website 1.1.

Opdracht 2: Solliciteren

1)  Rachida en Youssef werden wel uitgenodigd als zij met 
een andere foto en/of naam solliciteerden. Verklaar dit 
met behulp van een van de aspecten van het begrip iden
titeit. 

2)  Hoe kan het referentiekader van een Nederlandse werk
gever invloed hebben op de zogenoemde discriminatie 
op de arbeidsmarkt? Licht je antwoord toe waarbij je 
gebruik maakt van de definitie van het begrip referentie
kader. 

3)  Verandering van identiteit kan ook spanning oproepen. 
Dit kan het geval zijn bij immigranten. Hierbij kunnen 
de collectieve, sociale en persoonlijke identiteit botsen. 
Beargumenteer met behulp van de bron welke twee 
aspecten van identiteit er in de situatie van Rachida en 
Youssef botsen.

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 dis-
criminatie op de arbeidsmarkt. Rachida (36) was ook 
slachtoffer van deze discriminatie. Ze is zelf in Neder-
land geboren maar heeft Marokkaanse ouders. Toen zij, in 
plaats van onder haar eigen naam, op een vacature sol-
liciteerde als ‘Chantal de Jong’, werd zij wel uitgenodigd 
voor een gesprek. En dit terwijl de cv’s die zij opstuurde 
exact hetzelfde waren.

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 sol-
licitatie 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 Yous-
sef 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

Opdracht 3: Hema gaat genderneutraal

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

2)  Leg aan de hand van de bron uit dat de Hema probeert 
het referentiekader van mensen te veranderen. 

3)  Denk jij dat deze actie van de Hema uiteindelijk zal 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. 

Opdracht 4: Surfen in een hijab

1)  In de bron zijn twee aspecten van het kernconcept iden
titeit te herkennen. Geef aan welke twee aspecten dit zijn 
en licht je antwoord toe met informatie en/of een citaat 
uit de bron. Tip: onderstreep de gedeelten in de bron die 
je vindt passen.

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 per
soonlijke identiteit aan de ene kant en hun sociale en col
lectieve 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.

Hema genderneutraal

Hema heeft als eerste Nederlandse winkel een streep 
gezet door de termen ‘jongen’ en ‘meisje’ op verpak-
kingen en kledinglabels. Ook maakt Hema in veel van 
de filialen geen onderscheid meer tussen een jon-
gens- 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 eruit willen zien.

Volgens belangenorganisatie COC is dit een goede zet 
van Hema. De kledingindustrie maakt al langer neu-
trale kleding dus het afschaffen van geslachtsaandui-
dingen 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 bevor-
deren 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.

Naar: Telegraaf, september 2017

Hier leren Iraanse vrouwen surfen

In Iran worden cursussen gegeven om vrouwen te 
leren surfen in een hijab. Een hijab is 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’. Kwets-
bare vrouwen en meisjes krijgen via de sport een ster-
kere 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.

Naar: Myrel Morskate, ‘Hier leren Iraanse vrouwen surfen - in 
een hijab’, De Volkskrant, juli 2018
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Opdracht 5: What’s in a name

1)  Beschrijf wat voornamen en identiteit met elkaar te 
maken hebben. Verwerk in je antwoord een element uit 
het kernconcept identiteit. 

2)  In de tekst is te lezen dat globalisering, migratie en toe
gang 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 
namen die je tegenwoordig  tegenkomt. 

3)  Schrijf vijftien namen van klasgenoten op. Bekijk de 
namen. Beschrijf wat er aan de  namen valt af te lezen 
over de identiteit van jullie school (religieus of openbaar, 
klein of groot, welke stad, welke provincie, etcetera).

4)  Uit het onderzoek van Bloothooft blijkt dat er een ver
band is tussen naamgroepen en sociale identiteit. Leg dit 
uit aan de hand van de definitie van sociale identiteit en 
een citaat uit de tekst. 

 Ga naar de site van het Meertens Instituut: 
 http://www.meertens.knaw.nl/nvb/topnamen. 
 Of zoek deze op via de website 1.1.

5)  Vergelijk de topnamen van heel Nederland uit 1880 met 
de topnamen uit 1950. Wat valt je op aan de verande
ringen 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 verschil
len zijn er? Geef een mogelijke verklaring voor de gevon
den verschillen.

What’s in a name? De tijdgeest!

(1) Vroeger werden kinderen meestal vernoemd naar hun 
grootouders. Tegenwoordig wordt dat vaak helemaal los-
gelaten; 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.

(2) Onderzoeker 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 en Koen) en een Engelse 
naamgroep (met onder meer Mike, Nick, Roy en Kimber-
ley). ‘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 uit wat voor omgeving iemand waarschijnlijk komt. 

Naar: Elleke Bal, What’s in a name? De tijdgeest!, 
Trouw, december 2018

  § 1.2 SOCIALISATIE 

Tekstverkenner

1) Maak een 321 van § 1.2; 
  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 Bedenk een vraag over socialisatie die je aan een expert 

zou willen stellen.

2)  Beschrijf uit welke twee delen het kernconcept socialisa
tie bestaat en geef voor beide delen een voorbeeld.

3)  Wat is het verschil tussen de twee delen van het kerncon
cept socialisatie zoals je die hebt beschreven bij vraag 2? 

4)  Noem drie voorbeelden van socialisatoren op school. 

5)  Leg uit wat identiteit (§1.1) met socialisatie te maken heeft.

Opdracht 6: Welke soort socialisatie?

Geef bij onderstaande voorbeelden aan of er sprake is van 
primaire, secundaire of tertiaire socialisatie. En geef ook aan 
van welk element er sprake is: van overdracht of van verwer
ving. Soms passen bij een voorbeeld meerdere antwoorden. 

1)  Mahmuds ouders wilden vroeger heel graag dat hij zich 
altijd netjes kleedde. 

2)  Eva heeft het profiel Natuur en Techniek gekozen omdat 
ze zich aangetrokken voelde tot de overheidscampagne 
die meisjes wil stimuleren om voor bèta te kiezen.

3)  Mart denkt dat Kpop illegaal is in Jamaica omdat hij hier
over fake news heeft gelezen.

4)  Daniël beschouwt zichzelf als trotse medewerker van zie
kenhuis St. Jansdal. Samen met collega’s heeft hij veel 
patiënten het gevoel gegeven dat ze gezien worden. 
Patientvriendelijkheid is een speerpunt van het zieken
huis.  

5)  Svetlana heeft eigenlijk geen voorkeur voor een bepaalde 
muzieksmaak maar al haar vriendinnen luisteren Kpop 
dus zij ook, zelfs als ze alleen is.

6)  Ayzegül doet erg haar best op school, zoals ze van haar 
ouders heeft geleerd. Ze haalt ook goede cijfers maar 
haar klasgenoten vinden haar daarom een nerd.

Opdracht 7: Socialisatie van nul tot nu

1)  Maak een tijdlijn van je leven tot nu toe. Maak daarbij 
steeds ‘blokjes’ van twee jaar (zie de afbeelding voor een 
voorbeeld). Geef bij ieder blokje tenminste twee sociali
satoren weer die in dat moment van je leven het meest 
belangrijk waren.

2)  Geef bij de socialisatoren op je tijdlijn steeds aan om wat 
voor type socialisatie het hier gaat (primair, secundair, 
tertiair).

3)  Geef bij drie door jou opgeschreven socialisatoren een 
concreet voorbeeld van het socialisatieproces: wat 
leerde je en hoe heb je je dat eigen gemaakt. Geef hierbij 
ook aan welke functie van socialisatie hier het meest van 
toepassing was.

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 kwam er juist in die periode een verandering in 
de belangrijkste socialisatoren? 

6)  Vorm een tweetal met een klasgenoot en bekijk jullie tijd
lijnen. Welke overeenkomsten en welke verschillen vallen 
op? 

7)  Bedenk samen een logische verklaring voor de belangrijk
ste overeenkomsten en verschillen tussen jullie tijdlijnen. 

8)  Hoe zal de toekomst er voor jullie uitzien? Welke sociali
satoren zullen verdwijnen en welke zullen daarvoor in de 
plaats komen? Welke nieuwe dingen ga je leren?
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Opdracht 8: Stereotype reclames

 
1)    Wat is een genderstereotype? Leid je antwoord af uit de 

informatie uit de bron. 

2)   Wat heeft een stereotype te maken met je referentieka
der?

3)   Socialisatie bestaat uit twee delen. Benoem beide onder
delen en beargumenteer hoe zij van toepassing zijn op 
reclames.

4)   Beschrijf de mogelijke gevolgen van genderstereotypes 
op de identiteit van mensen. Gebruik in je antwoord (een 
deel van) de definitie van identiteit.

5)   Hieronder staat een ingezonden reactie van iemand die 
erg blij is met het verbod dat in Engeland is aangenomen. 
In de argumentatie zitten echter een aantal fouten. Spoor 
deze op en verander ze zo dat de onderstaande argu
mentatie klopt. 

Door reclames waarin mensen met perfecte lichamen en per-
fecte levens te zien zijn gaan mensen aan zichzelf twijfelen. 
Omdat deze reclames overal te zien zijn worden zij onderdeel 
van het stereotype van mensen, waardoor de manier waarop 
zij naar de wereld en naar zichzelf kijken verandert. Ze gaan 
steeds meer zien dat zij niet aan het perfecte plaatje voldoen 
en denken dat de rest van de wereld dit wel doet. Hierdoor 
worden zij onzeker en ontstaan er problemen in de ontwikke-
ling van hun interne collectieve identiteit, met alle gevolgen 
van dien. 
Daarom moet de media hierin worden begrensd. Zij zijn in ons 
leven immers een primaire socialisator en spelen een heel 
grote rol bij cultuurverwerving. Ik kan niet wachten tot er in 
Nederland ook zo’n verbod gaat gelden. 

6)  ‘Stereotypen in reclames moeten verboden worden.’  
 Volgens de schrijver van de ingezonden brief bij vraag 5 
is dit een goed idee. Wat vind jij? 

  Voer met een groepje of met de klas een discussie over 
of jullie het hiermee eens zijn of niet. Gebruik je nieuw 
opgedane kennis over socialisatie, socialisatoren, 
nature, nurture en identiteit in je 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 speci-
fiek 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 makke-
lijke huishoudtaken kan uitvoeren. Stereotypische beel-
den 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 sti-
muleert 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.

Naar: NOS.nl, ‘Britse reclamewaakhond verbiedt stereo typering in 
tv-reclames’, december 2018

Opdracht 9: School als socialisator

1)  Waarom is het problematisch als kinderen en jongeren 
langere tijd niet naar school gaan? Betrek in je antwoord 
het kernconcept socialisatie en tenminste twee voorbeel
den hiervan toegepast op het dagelijks leven op school. 

2)  Stel je voor dat een leerling uit vwo 4 een aantal maanden 
niet naar school gaat. Beschrijf wat dit betekent voor zijn 
persoonlijke en zijn sociale identiteit. 

3)  Leg uit dat de minister van onderwijs en de ouders van 
Toebie elk een heel andere visie hebben op de rol van 
een school in het proces van overdracht. 

4)  Toebie leeft zonder regels, zonder straf en zonder school. 
Toch is er sprake van socialisatie in zijn leven. Leg dit uit 
met behulp van voorbeelden uit de tekst. Ga in je ant
woord in op de begrippen overdracht en verwerving.

5)  Jij, als vwoleerling, leeft met regels, met straf en met 
school. 

  Bij jou en bij Toebie is er sprake van socialisatie, maar op 
een heel andere manier. 

  Maak een vergelijking tussen jezelf en Toebie. Welke ver
schillen en overeenkomsten zijn er in primaire, secun
daire en tertiaire socialisatie? 

Weer meer kinderen die niet naar school gaan

De afgelopen jaren is er een toename te zien in het 
aantal kinderen dat voor langere tijd -maanden tot 
soms jaren - niet naar school gaat. 

De minister van onderwijs uitte in een brief aan de 
Tweede Kamer zijn zorgen over de thuiszitters en kon-
digt aan dat er versneld maatregelen getroffen zullen 
worden. Zo wordt het wettelijk verplicht om iemand 
aan te stellen die bij blijvende onenigheid over een 
leerling de knoop doorhakt over op welke school hij 
of zij geplaatst moet worden. Op deze manier kan 
worden voorkomen dat een oplossing uitblijft.

Naar: auteur onbekend, ‘Plan Slob niet geslaagd: “Weer meer 
kinderen die niet naar school gaan”, via: telegraaf.nl, februari 
2019

Toebie (14) wordt opgevoed zonder regels, straffen 
en school: ‘Hij is al volmaakt’

De documentaire ‘Ik moet niks’ volgt de veertienja-
rige Toebie en zijn ouders. Toebie, vernoemd naar 
Shakespeare’s ‘To be or not to be’, ontvangt een alter-
natieve opvoeding in Frankrijk. Zijn ouders hebben 
namelijk voor een opvoeding zonder regels, straffen 
en school gekozen. Ze leren hem voornamelijk zelf 
over het leven. Om hun zoon thuis les te kunnen geven 
zijn Toebie’s ouders in Nederland eerst naar de rechter 
gestapt. 

De vader van Toebie geeft aan het huidige onderwijs-
systeem dom en achterhaald te vinden. ‘Jongeren 
hebben schulden, geen fatsoenlijk huis, geen baan-
garantie en ze moeten presteren.’ Over de levenswijze 
die zij nastreven vertelt hij het volgende: ‘Je bent al 
volmaakt. Je bent al perfect [....], je bent al liefdevol, je 
bent al die bron, [....], je bent al duizend zonnen, je bent 
al die sterren en alles is echt.’

Naar: Jet Canneman, ‘Toebie (14) wordt opgevoed zonder 
regels’, via Linda.nl, juli 2019
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Opdracht 10: Opvoedproblemen

Een zoon van negen en een dochter van dertien die onop
houdelijk kibbelen. Misschien heeft de ruzie tussen broer 
en zus wel een functie, misschien is het gezond, maar de 
43jarige Linda vindt het vervelend. Bijvoorbeeld dat er zo 

geschreeuwd wordt om de kleine dingen zoals wie het laat
ste koekje krijgt. Daarom stelt ze de vraag; hoe kan ik hier het 
beste mee omgaan? Vier ouders reageren en daaruit blijkt 
dat ze allemaal anders denken over opvoeden. 

Naar: Annemie Leclaire, ‘Mijn kinderen maken steeds ruzie, wat moet ik doen?’, NRC, november 2016

1)  Beredeneer welke functie van socialisatie bij welk ant
woord past. Er is niet per se één goed antwoord; meer
dere antwoorden zijn mogelijk. Het gaat dus om je argu
mentatie voor een bepaalde keuze.

2)  Wat zou jouw antwoord zijn op de vraag van Linda? Maak 
in je antwoord gebruik van een van de functies van soci
alisatie. 

 

  § 1.3 CULTUUR

Tekstverkenners

1)  Hieronder zie je de drie kernconcepten die je tot nu toe 
hebt geleerd. Trek een lijn tussen de kernconcepten die 
met elkaar in verband staan. Nummer de lijnen en leg 
vervolgens per lijn uit hoe het verband in elkaar steekt. 

2)  Bedenk een ezelsbruggetje om alle elementen van cul
tuur te kunnen onthouden en schrijf deze op. Leer dit 
ezelsbruggetje uit je hoofd en test vervolgens je kennis 
samen met een klasgenoot door van de volgende punten 
te benoemen tot welk cultuurelement zij horen: 
• het geloof in een hogere macht
• een kruissymbool
• een keppeltje
• de gewoonte om met mes en vork te eten 
• trotse gevoelens bij de VOC
• de gewoonten en gebruiken rondom een overlijden en 

een begrafenis
• niet winkelen op zondag

3)  Leg aan de hand van een voorbeeld uit dat cultuur rela
tief is. 

Opdracht 11: Welk cultuurelement

Hieronder worden verschillende elementen van cultuur 
getoond in tekst of beeld. Geef van elke tekst of elk beeld 
aan bij welk cultuurelement dit past. Licht je antwoord kort 
toe.

1) We hanteren hier de regel: eerlijk zullen we alles delen.

2)  Gelijkheid is de basis van de regel ‘eerlijk zullen we alles 
delen’.

3)  Een van de beginselen van de rechtsstaat is dat iedereen 
gelijk is voor de wet.

4)  De idee dat alle leden van de gemeenschap gelijk zijn 
komt voort uit de joodschristelijkehumanistische wor
tels van de Nederlandse cultuur.

5)  Willem van Oranje (15331584), bekend als vader des 
vaderlands.

6)  De nationale vlag. Waar de kleuren precies voor staan is 
niet helemaal duidelijk.

Wilson (39): ‘We zijn als ouders geneigd om 
elke vorm van ‘ruis’ gelijk te onderdrukken. Ik 
zou je adviseren om de situatie te laten zijn 

zoals die zich voordoet. Zoals je zelf al schrijft 
heeft die ruzie een functie, probeer daar 

dan ook niet tussenin te gaan zitten. Ruzies 
zijn nodig om uiteindelijk dichterbij elkaar te 

komen en elkaar te begrijpen.’

AnneRuth (47): ‘Erg herkenbaar dat gekibbel. 
Ik zou gewoon tussenbeide komen en laten 

merken dat je hier niet van gediend bent. 
Laat ze maar weten wie de baas is in huis. Zo 

hebben mijn ouders het vroeger gedaan en zo 
geef ik dat ook door aan mijn kinderen.’ 

Fayah (26): ‘Ik denk dat een kind leert van 
de mensen om zich heen. Ik vind het dan 

ook niet per se verkeerd om kinderen 
ruzie te laten maken, omdat ze zichzelf 

hiermee verder ontwikkelen. Zo leren ze 
bijvoorbeeld dat het leven niet altijd leuk 

is en dat ze soms zelf dingen moeten 
oplossen zonder hulp van iemand 

anders.’

Peter (72): ‘Ik heb mijn kinderen altijd erg streng 
opgevoed maar ik geef mijn kleinkinderen nu 
veel meer de ruimte. Ik denk dat het in de tijd 

waarin we nu leven belangrijk is dat kinderen die 
ruimte krijgen om zelf keuzes te maken. Ik zou je 
dan ook aanraden om niet per se vast te houden 
aan het idee dat het als ouder de taak is om elke 

vorm van ruzie tegen te gaan.’

SOCIALISATIECULTUUR IDENTITEIT
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Opdracht 12:  Onderzoek naar cultuur

In deze opdracht ga je op zoek naar informatie over een 
bevolkingsgroep of stam met een geheel eigen cultuur: Sen
tinelezen, Masai, Inuit, Lakota (Sioux), Aboriginals, Azteken of 
Berbers (Imazighen).

1)  Kies een van de bovengenoemde groepen of stammen 
en ga op zoek naar informatie over waar deze stam leeft. 
Maak een korte beschrijving. 

2)  Zoek voor alle cultuurelementen die in het boek genoemd 
staan minstens één concreet voorbeeld van deze stam of 
groep. Maak daarna een korte beschrijving van de cultuur 
van de stam, waarin je alle cultuurelementen vermeldt. 

3)  Leg aan de hand van de door jou gevonden voorbeelden 
uit wat het verschil en wat de overeenkomst is tussen een 
norm en een waarde. 

4)  Leg aan de hand van de door jou gevonden voorbeelden 
uit wat het verschil en wat de overeenkomst is tussen een 
voorstelling en een opvatting. 

5)  Onderzoek in hoeverre de cultuur van de stam die je 
onderzoekt in de afgelopen honderd jaar is beïnvloed 
door de westerse cultuur. Maak hiervan een korte 
beschrijving en leg vervolgens uit wat we bedoelen met 
‘cultuur is relatief’.

Opdracht 13: Dertig en nog vrijgezel? Pas dan maar op in Zeeland

 

1)  Welke drie cultuurelementen herken je in de bron? Noem 
steeds het soort cultuurelement met daarbij een con
creet voorbeeld uit de tekst.

2)  Geef bij je antwoorden bij vraag 1 steeds aan of er sprake 
is van een materieel of een immaterieel aspect van cul
tuur.

3)  Welk kernconcept herken je in alinea 2? Betrek in je ant
woord de definitie van het kernconcept en een citaat uit 
de tekst.

4)  Beschrijf een mogelijk effect van de traditie op de iden
titeit van de jarige dertiger. Gebruik in je antwoord (een 
deel van) de definitie van identiteit.

In Zeeuwse dorpen is het de traditie om vrijgezelle 
mannen op hun dertigste verjaardag ‘in de ossewei’ te 
zetten. De symbolische betekenis is dat mannen tussen 
de gecastreerde ossen in de ossewei worden gezet. De 
traditie gaat in de praktijk vooral om het onschuldig voor 
gek zetten van de jarige vrijgezel. De jarige moet in gekke 
kledij op een versierde wagen door de stad heen rijden en 
snoep uitdelen. Inmiddels zijn sinds 1911 al 81 mannen in 
de ossewei terecht gekomen, al neemt het animo voor de 
traditie wel af. Vroeger kende de traditie ook een serieu-
zer element; er kwam vaak iemand van de kerk langs om 
de man aan te sporen om aan de vrouw te gaan.

De traditie van de Ossewei is van oorsprong in gang gezet 
om ongetrouwde vrouwen te kijk te zetten. Zo’n traditie 
is om te zorgen dat mensen hun gedrag gaan corrige-
ren. Hoe het komt dat mannen in plaats van vrouwen de 
hoofdrol zijn gaan spelen in deze traditie is onduidelijk. 
Het zou kunnen worden gezien als een eigen bedachte 
variant, oftewel een ‘invented tradition’.

Naar: Diederik Huffels, ’30 en nog vrijgezel? Pas dan maar op in 
Zeeland’, NOS.nl, mei 2019.

Opdracht 14: Afschaffen religieuze feestdagen

1)  De bron gaat over Nederlandse feestdagen. 
  Wat hebben feestdagen te maken met het kernconcept 

identiteit? Betrek in je antwoord (delen van) de definitie 
van het kernconcept en het begrip ‘rituelen’.

2)  Wat hebben feestdagen te maken met het kernconcept 
socialisatie? Betrek in je antwoord (delen van) de definitie 
van het kernconcept. 

3)  Beargumenteer, aan de hand van de bron, dat cultuur 
relatief is en dat dit volgens de schrijver van invloed zou 
moeten zijn op onze nationale feestdagen. Betrek in je 
antwoord ook (delen van) de definitie van het kerncon
cept cultuur.

4)  Zoek op internet op welke feestdagen er in Rusland 
gevierd worden. Waarover gaan deze feestdagen en 
welk(e) cultuurelement(en) herken je daarin? Wat is 
daarin het grote verschil met de Nederlandse feestda
gen?

5)  Als je als uitgangspunt neemt dat feestdagen een soci-
aliserende functie hebben, welke feestdag zou je dan 
willen laten vervallen en welk feest zou je hiervoor in de 
plaats willen laten komen? Beargumenteer je keuzes. 

Het afschaffen van religieuze feestdagen? 

De vraag of het Suikerfeest een nieuwe nationale feest-
dag moet worden is niet nieuw. Al eerder zijn theologen 
gekomen met een pleidooi voor het islamitische Suiker-
feest als nationale feestdag. Dat juist theologen pleiten 
voor meer religieuze feesten als nationale feestdagen 
is voorstelbaar, maar in Nederland zijn staat en kerk van 
elkaar gescheiden. We zouden ons moeten afvragen of 
het überhaupt wenselijk is dat nationale feestdagen zijn 
gebaseerd op religieuze feesten. Het antwoord daarop is 
simpelweg nee, de staat heeft immers niets met religie 
van doen. 

Dus moet de staat ook geen nationale feestdagen met 
een religieuze achtergrond voorschrijven alsof ze ieder-
een aangaan, ongeacht welke religie men aanhangt. 
De staat moet krachtens de Grondwet religies wel de vrij-

heid verschaffen om die feesten te vieren in eigen religi-
euze kringen, maar die niet zelf bevorderen door middel 
van een verplichte nationale feestdag.

Maar Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren dan? 
Inderdaad, daarvan is het binnen de moderne rechts-
staat in principe niet wenselijk dat het nationale feestda-
gen zijn. Ze zijn ontstaan in een tijd dat de samenleving 
christelijk van karakter was, er nog geen scheiding tussen 
kerk en staat bestond en in de praktijk het overgrote deel 
van de samenleving die feesten ook in ere hield. Het zijn 
dus relicten uit het verleden, van ver voor de verlichte 
Bataafse Revolutie van 1795 die hier de scheiding van 
kerk en staat bracht.

Naar: Trouw, Peter Jan Margy, 9 juni 2017
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Opdracht 15: Taal zonder uitdrukkingen

 

1)  In alinea 2 wordt genoemd dat hedendaagse technie
ken weinig aan de orde komen in uitdrukkingen, terwijl 
juist oude gebruiken uit voornamelijk het boerenleven 
gebruikt worden. Geef hiervoor een verklaring en gebruik 
daarbij het kernconcept socialisatie.

2)  Leg uit dat het gebruik van uitdrukkingen ingegeven is 
door zowel nature als nurturefactoren. Betrek in je ant
woord gegevens uit de bron.

3)  Leg met behulp van een concreet voorbeeld uit de bron 
uit dat de kernconcepten socialisatie en cultuur nauw 
met elkaar verbonden zijn. 

4)  In de bron wordt geschreven dat onze woordenschat op 
niveau is wanneer we rond de twintig zijn, maar dat dit 
bij uitdrukkingen tien jaar hoger ligt. Een verklaring die 
gegeven wordt is het verschil tussen spreek en schrijf
taal. Bedenk nog een andere verklaring voor het feit dat 
het nog zoveel langer duurt voor mensen zich uitdrukkin
gen eigen hebben gemaakt. 

Tip: denk aan het socialisatieproces en de socialisatoren die 
van belang zijn in de leeftijdsfase twintig tot dertig jaar. 

Zonder uitdrukkingen wordt taal al snel saai

Spreekwoorden en gezegdes gebruiken we de hele dag 
door, vaak zonder dat we er erg in hebben. Er is weinig 
bekend over de manier waarop we ze leren en of er grote 
verschillen zijn in het aantal uitdrukkingen dat Nederlan-
ders kennen. Uit onderzoek blijkt dat onze woordenschat 
op niveau is als we rond de twintig jaar zijn, maar dat dat 
bij uitdrukkingen wel tien jaar hoger ligt. Ze blijken dus 
erg complex, maar toch voegen ze wel iets toe. ‘Stel je 
voor dat onze taal geen uitdrukkingen zou hebben. Dan 
wordt het best wel saai, het lijkt dan bijna een computer-
taal’ stelt de onderzoeker.

Bestaan er eigenlijk talen zonder uitdrukkingen? 
Daar durft de onderzoeker haar hand niet voor in het vuur 
te steken, maar ze vermoedt van niet. Het lijkt dus een 
universeel gegeven.

De leeftijd waarop mensen de meeste spreekwoorden 
en gezegdes leren, is zo’n beetje als ze het huis uitgaan. 
De periode waarin ze met veel nieuwe dingen in aanra-
king komen. Sommige uitdrukkingen zijn makkelijker te 
leren dan andere. Dit komt omdat sommige uitdrukkin-
gen vooral voorkomen in spreektaal. In geschreven taal 
komen uitdrukkingen minder vaak aan bod. Veel uitdruk-
kingen gaan over het boerenleven; hedendaagse technie-
ken komen weinig aan de orde, legt de onderzoeker uit. 
‘Maar dat vind ik er ook juist leuk aan, de historie blijft erin 
bewaard.’

Naar: NEMO Kennislink, Mathilde Jansen, 4 oktober 2019

 §  1.4 ACCULTURATIE

Tekstverkenners 

1)  Geef een voorbeeld uit jouw favoriete serie of film van 
een situatie waarin sprake is van acculturatie. 

2)  Noem een verschil en een overeenkomst tussen encultu
ratie en acculturatie.

3)  Bespreek met een klasgenoot aan de hand van een zelf 
verzonnen voorbeeld: 

  De rol van socialisatie bij acculturatie.
  De gevolgen van acculturatie voor een cultuur.
   De gevolgen van acculturatie voor iemands identiteit.

Opdracht 16: Kroketten

1)  Noem drie voorbeelden van acculturatie die in de bron 
staan en leg aan de hand van de definitie van het kern
concept uit waarom deze voorbeelden erbij passen.

2)  Leg aan de hand van een voorbeeld uit de bron uit wat we 
bedoelen met ‘cultuur is relatief’. 

Opdracht 17: Yomna (16) vluchtte uit Syrie 

Niets is zo lekker als een broodje kroket vindt Vinnie Ko 
(26). Zijn eerste hap was ‘een hemels genoegen’, kort 
daarna schafte hij zijn eigen frituurpan aan. Vanaf dat 
moment kwam er een vette walm uit zijn kleren; Ko bleef 
maar frituren, zelfs voor het ontbijt. 

Het broodje kroket als hoogtepunt van de Nederlandse 
cultuur. Het is één van de verrassende observaties van de 
Zuid-Koreaan, die er een bundel columns over uitbracht: 
‘Het hartelijke groente’. Hierin beschrijft hij de eigenaar-
digheden van de Nederlandse taal en bevolking met aan-
stekelijke verwondering. ‘Als ‘lekker ding’ een seksuele 
lading heeft hoezo zegt een moeder dat dan tegen haar 
dochtertje?’ 

‘De’ en ‘het’ waren het lastigst, vertelt Ko over het leren 
van de taal. ‘In het Koreaans gebruiken we heel weinig 
lidwoorden, we zeggen bijvoorbeeld ‘ik heb afspraak’. 
Ook het woordje ‘er’ was moeilijk, omdat het nauwelijks 
een betekenis heeft en ‘half weggeslikt wordt tussen de 
omringende woorden’. Bijvoorbeeld de vraag ‘Wilt u er 
een tasje bij?’ Tasje snapte hij binnen een week, maar het 
duurde Ko drie jaar om ‘er’ onder de knie te krijgen.

Naar: Iris Pronk, Trouw, december 2016

Yomna (16) vluchtte uit Syrië en zit nu op het vwo
Yomna lag anderhalf jaar geleden nog met lymfeklier-
kanker in een Syrisch ziekenhuis tussen de soldaten. 
Nu is ze weer beter, spreekt ze vloeiend Nederlands en 
zit ze in 3-atheneum aan het Herbert Visserscollege in 
Nieuw-Vennep. 

In 2015 verhuisde Yomna naar Turkije, haar vader was toen 
al in Nederland en had asiel aangevraagd voor het gezin. 
Inmiddels woont Yomna twee maanden in Nieuw-Vennep 
en doet ze het goed op school. Alleen met het vak Neder-
lands heeft ze nog moeite. Toen ze naar Nederland kwam 
was het enige dat ze over Nederland wist dat Amsterdam 

de hoofdstad was. Bij aankomst viel haar meteen op dat 
iedereen in Nederland blond is en blauwe of groene ogen 
heeft. 

Omdat Yomna iedere dag met Nederlanders te maken 
had, werd haar Nederlands steeds beter. Ze hielp haar 
ouders dan ook bij het afsluiten van verzekeringen, het 
openen van rekeningen en met vertalen. Ook whatsappte 
ze veel met haar Nederlandse beste vriendin met wie ze 
vaak ging paardrijden en winkelen. Yomna begint zich-
zelf steeds meer onderdeel te voelen van Nederland. 
Het is inmiddels normaal geworden voor haar dat ieder-
een blond is. Een groot verschil is volgens haar wel dat 
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1)  Geef een citaat waaruit blijkt dat er een cultuurverschil is 
tussen Nederland en Syrië. Leg uit over welk element van 
cultuur het gaat. 

2)  Leg aan de hand van de ervaringen van Yomna uit welke 
twee vormen van socialisatie we onderscheiden. Verwerk 
in je antwoord ten minste één citaat uit de bron. 

3)  Welke primaire, secundaire en tertiaire socialisatoren zijn 
er te onderscheiden in het leven van Yomna en welke rol 
spelen deze? 

4)  Betoog aan de hand van de bron en een uitwerking van 
de genoemde kernconcepten het volgende:

  ‘een proces van acculturatie staat in verband met een 
verandering van je identiteit’ 

Opdracht 18: Gabbers, gothics en alto’s: subculturen  
verdwijnen van het schoolplein

1)  De tekst gaat over het bestaan en verdwijnen van subcul
turen. Welke subculturen herken jij in jouw persoonlijke 
omgeving en wat kenmerkt deze groepen?

2)  Cultuur bestaat uit materiële en immateriële aspecten. 
Hoe zie je beide aspecten terugkomen in de hiphopcul
tuur die onder jongeren is ontstaan?

3)  Beschrijf aan de hand van de tekst hoe de identiteit en 
identiteitsontwikkeling van jongeren is veranderd ten 
opzichte van de jaren ‘90. Geef in je antwoord een uitleg 
van de begrippen persoonlijke en sociale identiteit.

4)  Leg aan de hand van de tekst het verband uit tussen 
acculturatie en het verdwijnen van subculturen. Ga hierbij 
ook in op de rol van het internet.

De mengeling aan uitgesproken subculturen van de jaren 
negentig en nul brokkelt in rap tempo af. Op de Palmen-
tuin, een school in Rotterdam, zijn gabbers, alto’s en 
gothics nauwelijks meer te bekennen. De kinderen op 
de Palmentuin gaan meer op basis van nationaliteit met 
elkaar om. Leerlingen weten niet meer waar ze bij horen 
en qua kleding zien ze er grofweg hetzelfde uit: gympen, 
spijkerbroek en capuchontrui.

Verschillende voorkeuren zijn er natuurlijk nog steeds. De 
derde klas vmbo op de Palmentuin valt uiteen in gamers, 
voetballers, meisjes en een groepje dat niets doet. Toch 
zijn er ook hier grote overeenkomsten. Zo luistert de hele 
klas naar soortgelijke muziek: hiphop. Binnen dit genre 
draait het vaak om thema’s als armoede en (on)gelijkheid. 

De hiphopcultuur met bijbehorende kleding en taalge-
bruik is gigantisch groot. 

Doordat de leefwereld van jongeren naar het internet ver-
plaatst ontstaan er nieuwe associaties. Jongeren pakken 
een beetje van alles wat ze aanspreekt. Dit betekent niet 
dat de huidige generatie minder fantasie heeft. Uiteinde-
lijk willen jongeren er gewoon bij horen. Ook het oplei-
dingsniveau lijkt weinig uit te maken voor de trends die er 
zijn. Hiphop is evengoed groot op het gymnasium net als 
dat het groot is op het vmbo. Leerlingen vinden er andere 
dingen in. Vmbo’ers zullen er meer van zichzelf in her-
kennen, gymnasiasten kunnen hun ouders ermee pesten.

Naar: Amber Dujardin, Trouw, februari 2019

Opdracht 19: Van refomeisje naar zelfbewuste christen

 

1)  Is de reformatorische cultuur waarover wordt geschreven 
in de bron een dominante cultuur, sub of tegencultuur? 
Licht je antwoord toe. 

2)  ‘Het (be)leven van religie bevat tegenwoordig andere cul
tuurelementen dan vroeger.’ 

  Ondersteun deze uitspraak aan de hand van gegevens uit 
de bron en benoem daarbij tenminste twee verschillende 
cultuurelementen. 

3)  Leg aan de hand van de tekst uit dat er bij een meisje 
dat binnen de ‘gereformeerde zuil’ opgroeit sprake is van 
enculturatie zolang zij op de middelbare school zit, maar 
dat acculturatie een grote rol gaat spelen als zij gaat stu
deren. 

4)  Zie alinea 1. ‘De reformatorische levenswijze zal lang
zaamaan van binnenuit veranderen wanneer het oplei
dingsniveau en de arbeidsparticipatie van vrouwen toe
nemen.’ voorspelde Jose Baars. 

  Verklaar deze voorspelling door uit te leggen dat oplei
dingsniveau en arbeidsparticipatie zorgen voor een 
andere verhouding tussen secundaire en tertiaire sociali
satoren enerzijds en primaire socialisatoren anderzijds.

(1) José Baars-Blom voorspelde in 2005: ‘De refor-
matorische levenswijze zal langzaamaan van binnen-
uit veranderen wanneer het opleidingsniveau en de 
arbeidsparticipatie van vrouwen toenemen.’ Haar laat-
ste onderzoek naar de ontwikkeling van reformatori-
sche jongeren laat precies dit zien. Voor haar onder-
zoek nam de antropologe interviews en enquêtes af 
onder examenkandidaten van reformatorische mid-
delbare scholen in 2005 en 2011. Daarnaast sprak ze in 
zowel 2011 als 2017 met een deel van de examenkan-
didaten uit 2005. 

(2) In de resultaten waren vijf duidelijke veranderingen 
zichtbaar. Ten eerste wordt er opener over het geloof 
gecommuniceerd. Hoog opgeleide meiden die vanuit 
thuis niet hebben geleerd om openlijk over het geloof 
te praten, hebben dit later in hun ontwikkeling wel 
geleerd. De vrouwen geven zelf aan dat hun studie en 
christelijke studentenverenigingen daar de grootste 
reden voor zijn. Ten tweede hebben de vrouwen vaak 
afstand genomen van regeltjes, zoals het niet mogen 
dragen van een broek. De dames lieten weten de kern 
niet te zien in uiterlijke dingen, maar in een persoon-
lijke relatie met God. Het geloof lijkt dus ook persoon-
lijker te zijn geworden, aldus de derde verandering.

(3) Ten vierde blijkt deze generatie opener in de 
wereld te staan: ‘Oudere generaties hebben een soort 
smetvrees: ze zijn bang dat de omgang met anders-
denkenden je besmet met alles wat maar verderfelijk 
kan zijn.’ Tot slot is er een toename zichtbaar van het 
aantal identiteitsgebonden activiteiten die examen-
kandidaten bezoeken. Bezinningsavonden en kerkelijk 
jeugdwerk zijn populairder. ‘Het bezoeken van deze 
activiteiten vertaalt zich in communicatie en een gro-
tere openheid’, aldus Baars-Blom.

(4) De verklaring voor deze veranderingen ligt in het 
opengaan van de refozuil volgens de antropologe. 
Thema’s uit de buitenwereld hebben de reforma-
torische cultuur bereikt. Daarbij speelt internet een 
belangrijkere rol. Jongeren kunnen makkelijker infor-
matie winnen die buiten het gedachtegoed van hun 
ouders valt. Het zijn vooral jonge hoogopgeleide 
vrouwen die de open communicatie binnen de refor-
matorische cultuur bevorderen. Vrouwen die hebben 
gestudeerd aan een seculiere hogeschool of universi-
teit onderschrijven vaker de veranderende normen en 
waarden. Lager opgeleiden vrouwen blijven trouwer 
aan de kerk en aan de zuil. 

Naar: Anne Vader, ‘Hoe refomeisjes van 2005 uitgroeiden tot 
‘zelfbewuste christenen’’, september 2019, Reformatorisch 
Dagblad

iedereen hier gewoon alles aan elkaar vraagt. Zo vroeg 
haar beste vriendin haar bij de eerste ontmoeting of ze 
een vriendje had, in Syrië zou je zo’n vraag niet zomaar 
stellen. Mensen in Nederland zijn meer open dan in Syrië. 
Openbaar zoenen in Nederland is geen probleem. 

Toen Yomna naar Nieuw-Vennep verhuisde was het de 
bedoeling dat ze weer naar een taalschool zou gaan. 
Yomna besloot echter dat ze dit niet wilde en stuurde een 

mail naar het Herbert Visserscollege om zelf te vragen of 
ze daar naar school mocht. Na een week kreeg ze bericht 
en al gauw mocht ze op gesprek komen bij de natuur-
kunde- en wiskundedocent. Ze mocht instromen in het 
derde jaar atheneum. Integreren in de school was makke-
lijk voor Yomna en ze hoopt later aan de Erasmus Univer-
siteit te gaan studeren en arts te worden.

Naar: M. Noshad Sharifi, NRC, mei 2017
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Opdracht 20: Nieuwe Subculturen

Bekijk de bron en beantwoord de vragen. 

1)  Welke rol speelt het kernconcept cultuur in de boven
staande bron?

2)  Leg uit of er, gezien de bron, sprake is van een dominante
cultuur.

3)  Waarom is het belangrijk dat een bedrijf inzicht heeft in
verschillende doelgroepen?

4)  Waarom is het moeilijk om postmaterialisten te bereiken
door producten te verkopen als statussymbool Welke
doelgroep bereik je hier wel mee?

5)  Beargumenteer bij welke doelgroep(en) het merk Apple
(Macbook, iPad, iPhone, enz.) past.

6)  Maak nu je eigen advertentie over een product of dienst
naar keuze. Denk bijvoorbeeld aan concerttickets, vlieg
tickets, een nieuwe auto, een nieuwe telefoon, een kap
persservice, een cursus of bijscholingstraject. Kies twee
doelgroepen uit het Mentality model die niet op elkaar
lijken en maak twee verschillende advertenties voor het
zelfde product:

   Iedere advertentie heeft de grootte van een half tot één
a4.

  Je mag tekst en/of beelden gebruiken.
  Je mag bestaande beelden gebruiken of zelf tekenen.

7)  Onderbouw je ontwerpen met behulp van het Mentality
model en twee van de volgende begrippen en kerncon
cepten naar keuze:
• Socialisatie
• Identiteit
• Cultuur (eventueel dominante cultuur, subcultuur of

tegencultuur)
• Referentiekader
• Stereotype

Mentality

Motivaction is een marktonderzoeks
bureau dat haar klanten helpt om 
inzicht te verwerven in het ontstaan 
van trends en doelgroepen. Met het 
Mentality model groepeert Motivac
tion mensen naar hun levensinstel
ling. Dit middel helpt om het gedrag 
van mensen te verklaren en te begrij
pen, om zo beter in te kunnen spelen 
op hun behoefte als mogelijke klant. 

Naar: schrijver onbekend, ‘mentality’, 

  https://www.motivaction.nl/mentality 
en website 1.4.

§ 1.5 INDIVIDUALISERING EN GLOBALISERING

Tekstverkenners

1)  Ga het begrip ‘individualisering’ na. Kun jij van jezelf
zeggen dat je een geïndividualiseerd persoon bent?

2)  In het proces van individualisering kregen mensen meer
economische machtsbronnen. Hoe kan het dat mensen
daardoor ook meer cognitieve machtsbronnen ontwikkel
den?

3) Wat heeft welvaart te maken met individualisering?

4)  Waarom kan secularisering worden gezien als een gevolg
van individualisering?

5)  Noem twee kenmerken van een egalitair gezin.

6)  Zet de voor en nadelen van individualisering op een
rijtje. Maak vervolgens een afweging: wat weegt zwaarder 
en waarom?

Opdracht 21: Collectivistisch of individualistisch 

Zijn onderstaande voorbeelden meer typerend voor de 
samenleving zoals deze vroeger was (collectivistisch) of voor 
de moderne samenleving (individualistisch)? Zet een C of I 
voor de tekst.

1)  In deze kerk gaat men ervan uit dat je met iemand trouwt
die uit dezelfde kerk komt, dus dat doet bijna iedereen
dan ook.

2)  Leerlingen van een middelbare school kunnen in overleg
met een studiebegeleider kijken welke vakken ze extra
kunnen volgen en/of waar ze extra bijspijkeruren kunnen
volgen.

3)  Een vrouw is economisch afhankelijk van het salaris van
haar man en heeft ook niet de opleidingspapieren om zelf 
makkelijk werk te kunnen vinden.

4)  Er staan vaak twee of meer auto’s op de stoep per gezin,
omdat ieder met een rijbewijs weg wil kunnen wanneer hij 
of zij dat wil. Zo hoeven ze geen rekening met elkaar te
houden en een auto te delen.

5)  In een gezin zitten alle meisjes op volleybal en zijn de
ouders ook erg betrokken bij de vereniging. De laatste
dochter besluit echter om op hockey te gaan omdat ze
dat leuker vindt. Haar ouders vinden dit jammer maar ze
stimuleren haar wel om haar eigen keuzes te maken en te
doen wat zij het leukste vindt.

6)  In een gezin zitten alle meisjes op hockey en zijn de
ouders ook erg betrokken bij de vereniging. De laatste
dochter besluit echter om op volleybal te gaan omdat ze
dat leuker vindt. Haar ouders vinden dit jammer en dwin
gen haar om ook op hockey te gaan; de dochter past zich
aan de wens van haar ouders aan.

7)  Het percentage eenpersoonshuishoudens is tussen 1995
en 2015 gestegen van 32,6% tot 37,4%.

8)  In 1995 bestond een huishouden nog gemiddeld uit 2,35
personen, in 2018 uit 2,17 personen en naar verwachting
in 2040 uit 2,09 personen.

9)  In een familie uit de arbeidersklasse zijn alle mannen in
hetzelfde familiebedrijf gaan werken. Van de jongen van
15 jaar wordt dan ook verwacht dat hij tijdens zijn oplei
ding al zoveel mogelijk leert hoe het werkt in dat bedrijf.
Hij staat hier zelf niet zo om te springen maar iets anders
gaan doen mag niet.
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Opdracht 22: Individualisering en globalisering in beeld

1)  Ga op zoek naar drie televisieprogramma’s, series, recla
mes, producten, nieuwsberichten of liedjes waaruit blijkt 
dat onze westerse samenleving in verregaande mate 
geïndividualiseerd is. 

  Leg steeds uit waarom je voor het voorbeeld hebt geko
zen aan de hand van (elementen uit) de definitie van het 
kernconcept.

2) Doe hetzelfde voor globalisering. 

  Tip: wil je meer creativiteit in je opdracht? Maak zelf 
foto’s!

Opdracht 23: Bijzondere jongeren

Voor deze opdracht neem je een kijkje in het leven van twee 
jongeren met een bijzondere levensstijl. Lees de opdracht 
goed door en bekijk vervolgens het filmpje via de website 1.5. 

1)  Beargumenteer waarom het leven van de gevolgde 
jongeren er zestig jaar geleden er heel anders uit had 
gezien. Maak in je argumentatie gebruik van ten minste 
drie theorieonderdelen (dus begrippen, kernconcepten 
of stukjes uitleg) uit § 1.5, gekoppeld aan een beschrijving 
van fragmenten uit het filmpje. 

2)  Bedenk bij het filmpje drie kijkvragen over de theorie van 
§ 1.1 tot en met 1.4. Dit moeten vragen zijn op minimaal 
toepassingsniveau (dus geen vragen waarvan je het ant
woord rechtstreeks uit het lesboek kan overschrijven). 

 
   Hiernaast staan voorbeelden voor de opbouw van goede 

toepassingsvragen, deze mag je gebruiken. Op de plek
ken van de *** vul je bijvoorbeeld een kernconcept of een 
voorbeeld uit de film in. 

 Beschrijf de relatie tussen    . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . .*** en 

     . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . .*** 

  Leg uit hoe    . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . .*** terug te zien is in

     . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . .***  

  Leg een verband tussen    . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . .*** en 

     . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . .***  

   Leg uit wat het verschil is tussen    . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . .*** 

 en    . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . .*** aan de hand van

     . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . .***  

  Leg uit waarom    . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . .*** wel/niet hoort 

 bij    . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . .*** 

Opdracht 24: Worden we individualistischer

1)  Bekijk de grafieken die je op bij website 1.5 vindt.  
  ‘In de periode van 2000 tot 2016 is een proces van indivi

dualisering zichtbaar.’ 
  Onderbouw deze stelling aan de hand van informatie uit 

de grafieken. Leg steeds uit wat je ziet in de grafiek en 
waarom dit een proces van individualisering aantoont. 
Gebruik in je uitleg eventueel gegevens uit je lesboek. 

2)  Om individualisering vast te stellen hebben de onderzoe
kers onder andere gekeken naar de rol van de kerk. Leg 
uit wat deze twee zaken met elkaar te maken hebben. 
Betrek in je antwoord het begrip ‘secularisatie’. 

3)  ‘Meer vrouwen op de arbeidsmarkt’ speelt volgens de 
bron ook een rol bij individualisering. Leg aan de hand 
van de informatie in je tekstboek uit waarom onderzoe
kers vaak een verband leggen tussen deze twee veran
deringen.

Opdracht 25: Tattoos

Leg uit waarom zoveel mensen volgens onderzoeker Henri 
Beunders (dus volgens de bron) een tattoo laten zetten. 
Betrek in je antwoord:
  de definitie van het kernconcept individualisering; 
   (elementen van) twee andere kernconcepten die je in 

dit hoofdstuk hebt geleerd; 
  gegevens uit de bron.

Hoewel het proces al een tijd gaande is, neemt de 
individualisering binnen onze samenleving nog steeds 
toe, zo blijkt uit onderzoek van het CBS. 
De uitspraak doet het CBS door de invloed van tradi-
tionele instituties (zoals het huwelijk en de kerk), keu-
zevrijheid/zelfbeschikking en verbanden tussen indi-
vidu en verschillende groepen te bestuderen. Tabellen 
laten zien dat de rol van de kerk afneemt. Ook zijn 
gezinnen steeds vaker samengesteld uit partners die 
eerder een relatie hebben gehad en de kinderen die 
daaruit zijn voortgekomen en zijn er veel dertigers die 
ongehuwd samen in een huis wonen. Andere zaken 
zoals gedrag, emancipatie en de verandering van de 
arbeidsmarkt spelen ook een rol bij individualisering, 
maar deze zijn bij dit onderzoek buiten beschouwing 
gelaten. 

Bron: CBS.nl, Worden we individualistischer?, 2017

Mentaliteitshistoricus Henri Beunders: ‘Tattoos zijn de explosie van het ik’

Nog nooit was de mens zo leesbaar als nu, met al die 
tekens op zijn huid. Mentaliteitshistoricus Henri Beunders 
onderzocht wat de tattoodrager wil uitdragen: ‘Het is de 
explosie van het ik.’ Naar aanleiding van de ontmoeting 
met zijn schoondochter, die tattoos op haar arm heeft, 
begon Beunders zijn wandeling door de wondere wereld 
van de inkt. Literatuuronderzoek en tientallen gesprekken 
resulteerden in het boek Optocht der tattoos. De onderti-
tel luidt: De jacht op een betekenisvol bestaan.

Beunders signaleert een creatieve uitingsdrang, die hij 
aanduidt met ‘wie niet gezien wordt, is verloren’. Een 
tattoo is in dat licht het bewijs van het bestaan van een 
zelf, de zelfverwerkelijking. Hij noemt dit de explosie van 
het ik. De mediacultuur waarin we leven, brengt mee dat 
mensen opgemerkt willen worden en ertoe willen doen.

De tattoohistorie begint een halve eeuw terug in 1970. In 
dat jaar zette de Amerikaanse zangeres Janis Joplin de 
eerste tattoo: de belichaming van het emotionele ik. In 
de eerste twintig jaar waren tattoos voorbehouden aan 
rebellen, radicalen en piraten. Later kwamen de voetbal-
lers. Nu heeft een kwart tot een derde van de Nederlan-
ders onder de 40 jaar één of meer tatoeages. Het is net zo 
gewoon als een kappersbezoekje en net zo onderhevig 
aan modegrillen.

Ik wil mijn innerlijk veruiterlijken, zeggen veel tattoo-dra-
gers. Een tattoo onthult inderdaad iets, maar het bedekt 
ook iets en niet alleen huid. Kijk ik naar jouw tattoo, dan 
kijk ik niet naar je gezicht. Het einde van de tattoo lijkt 
echter in zicht. Als je grootmoeder er ook eentje neemt, is 
de rebellie gedoofd en zijn we beland in het conformisme.

Naar: M.T. Roosendaal, ‘Mentaliteitshistoricus Henri Beunders: ’Tattoos zijn de explosie van het ik’, De Telegraaf 28 januari 2020
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Debatvaardigheden deel 1: (nog in te vullen) 

Stelling: Ouders moeten gestraft worden voor de misdrijven van hun minderjarige kinderen

Formatieve toets H1: De identitaire beweging

1)  Noem drie cultuurelementen die je herkent in de bron en 
geef bij elk element een voorbeeld uit de tekst.

2)  ‘De beweging zet zich af tegen globalisering en tegen 
migranten’, valt in de bron te lezen. Waarom zal de bewe
ging juist de afgelopen jaren sterk gegroeid zijn, als je let 
op deze uitspraak? 

3)  We onderscheiden drie soorten cultuurgroepen. Noem 
deze drie soorten en leg uit onder welke van deze de 
identitaire beweging valt. 

4)  In alinea 2 is sprake van socialisatie. Leg dit uit aan de 
hand van (een deel van) het kernconcept socialisatie en 
gegevens uit de bron. Beschrijf ook wie de socialisator is 
en om welke soort socialisatie (primair, secundair, tertiair) 
het hier gaat. 

5)  Beargumenteer aan de hand van gegevens uit de bron en 
een uitleg van de begrippen dat de interne collectieve 
identiteit en externe collectieve identiteit van de identi
taire beweging niet met elkaar overeenkomen. 

6) Geef jouw mening over de volgende stelling: 
  ‘De identitaire beweging vormt een gevaar voor de 

samenleving en moet verboden worden.’ 

De identitaire beweging is in opkomst. De afgelopen jaren 
is de aanhang van deze beweging enorm gegroeid, vooral 
onder jongeren. Waar staat de beweging voor? Wat doen 
ze? En nog belangrijker: zijn ze gevaarlijk?

De identitaire beweging kenmerkt zich door een focus op 
de West-Europese cultuur en identiteit, door verzet tegen 
globalisering en migratie en door rebelse acties waarbij 
media-aandacht gecreëerd wordt. Zo hield de identitaire 
beweging een grote crowdfunding in 2017 met als doel 
een boot te huren om reddingsacties gericht op migran-
ten in nood op de Middellandse Zee te dwarsbomen. 
Deze actie kwam al snel onder de aandacht door een 
aantal bekende vloggers, die hierover berichtten in hun 
video’s. Bij de Italiaans-Franse grens probeerden de aan-
hangers van de beweging vluchtelingen tegen te houden 

door een keten van mensen te vormen. In het klein wordt 
er actie gevoerd met spandoeken en vlaggen in de eigen 
‘Identitaire-huisstijl’ en met berichten op social media. 

De autoriteiten van verschillende landen kijken met arg-
waan naar de beweging. In sommige landen wordt zelfs 
onderzocht of de beweging verboden moet worden. In 
Nederland wordt de beweging als een rechts-extremis-
tische beweging gezien en wordt de beweging door de 
AIVD in de gaten gehouden. Onduidelijk is of de identi-
taire beweging echt gevaarlijk is. Zij zeggen geweld af te 
zweren, maar uit hun standpunten en acties blijkt dat de 
organisatie geweld op zijn minst aanwakkert. 

Naar: Dimitri Tokmetzis, ‘Dit is de nieuwe generatie rechts-extre-
misten’, De Correspondent, april 2019


