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In deze PDF kunt u de structuur en enkele voorbeeld teksten zien van de tweede 
(geheel herziene) druk van het Seneca MAW lesboek voor het vwo. In de hoofdstukken 1, 
2 en 3 worden al veel kernconcepten aangeleerd, verdeeld in drie hoofdconcepten plus bij 
elk hoofdstuk een veranderingskernconcept. 

Hoofdstuk 4 bevat alle onderzoeksbegrippen. Hoofdstuk 5 en 6 gaan over politiek. De 
hoofdstukken 7 en 8 zijn optioneel en behandelen een niet-verplichte context, bruikbaar 
voor domein F. In hoofdstuk 9 worden de paradigma's op een heel andere, betere manier 
aangeboden aan leerlingen. En hoofdstuk 10, 11 en 12 bevatten de drie grote 
examenonderdelen: de contexten bij Binding, Verandering en Verhouding. 

Maatschappijwetenschappen

vwo lesboek
tweede geheel herziene druk

Durk van der Veen en Marco Veldman
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Om de leesbaarheid te bevorderen, is er gekozen voor het gebruik van hij en niet ‘hij/zij’ en hem en niet ‘hem/haar’. Echter, 
overal waar hij en hem staat kan ook zij en haar worden gelezen. Bij maatschappijwetenschappen komen begrippen als 
hoogopgeleid en laagopgeleid voor, net als de begrippen wit en zwart. Deze geven weer met welke woorden het debat op 
het moment van schrijven wordt gevoerd. Als schrijvers realiseren we ons dat er in de samenleving een continue discussie 
is over het gebruik van deze termen. 

Foto’s zijn afkomstig van Shutterstock, tenzij anders vermeld.
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Als je YouTube, Netflix of Prime Video opent krijg je aanbevolen video’s te zien. Die zijn gebaseerd 
op alles wat je in het verleden hebt gekeken. Daardoor is de kans groot dat je een deel van de 
aanbevolen video’s leuk vindt om te zien. Kijk eens naar het aanbod voor een ander en het ziet er 
waarschijnlijk ineens een stuk minder interessant uit.

Sociale media zoals YouTube zorgen echter niet alleen voor vermaak. Veel mensen kijken en lezen 
over nieuws en politiek. En ook dan krijg je alleen iets te zien op basis van een algoritme die 
voorspellingen doet over wat jij graag zou willen zien. Aan de ene kant is dat handig, maar het 
zorgt er ook voor dat er via sociale media meer nepnieuws en extreme politieke visies te vinden zijn 
dan in mainstream media zoals NOS, RTL of een krant. Dat komt omdat de journalistieke redacties 
van mainstream media het nieuws selecteren en filteren. Mensen met extreme politieke ideeën 
worden daar vaak geweerd en gaan vervolgens op zoek naar media waar een redactie de inhoud 
niet controleert. Sociale media bieden dan een makkelijker podium dan de mainstream media.

Bij nepnieuws werkt het ook zo. Nepnieuws verspreidt zich nog veel sneller omdat het 
spectaculairder is dan de werkelijkheid. Daarom klikken mensen er graag op, vaak met de 
gedachte dat het niet waar zal zijn maar voor de zekerheid kijken ze toch even. Doordat nepnieuws 
en extreme opvattingen zich zo makkelijk verspreiden, wordt de samenleving verdeeld in groepen 
die elk een heel ander beeld van de werkelijkheid hebben. Jij krijgt immers alleen (nep)nieuws te 
zien dat bij jou past. Een ander ziet dat niet en zo worden we in ons denken versterkt in plaats van 
kritisch bevraagd. 

In deze kantlijnopmerkingen 
staan definities of verwijzingen 
naar nuttige of interessante 
informatie. In dit geval kun 
je meer te weten komen over 
algoritmes. Ga naar de website 
en kies voor vwo en vervolgens 
voor ‘inleiding’.

Meer weten over clickbaits 
en over de Russische 
strategie van desinformatie? 
Zie de website ‘inleiding > 
desinformatie’ .

inleiding
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Bubbels
De ene groep kan dus een heel ander beeld hebben van de wereld dan een andere groep. 
We zeggen dan dat mensen in een ‘bubbel’, hun eigen ‘zeepbel’ leven waarin ze niet worden 
geconfronteerd met andere denkbeelden. Mensen worden liever niet tegengesproken, maar 
bevestigd in hun denken. 

Het bestaan van bubbels is een probleem waar onder andere journalist Joris Luyendijk ons 
bewust van wil maken en dat willen we ook met maatschappijwetenschappen doen. Bij dit vak 
willen wij je prikkelen om buiten je eigen denkkaders te treden. Hopelijk verwonder jij je dan 
over maatschappelijke verschijnselen en wekt dit je interesse voor het zoeken naar verbanden en 
verklaringen. Je leert van een afstand te zien hoe interessant onze eigen cultuur en samenleving is.

Framing
Naast bubbels willen we ook dat je bekend bent met het begrip ‘framing’. Dat is de manier waarop 
een onderwerp wordt gebracht en uitgelegd. Een frame is een denkraam dat om een onderwerp 
geplaatst kan worden. Het is een mooie, of lelijke, lijst om een schilderij. Je kunt framing ook zien 
als een lens waarmee sommige dingen binnen het beeld vallen maar andere dingen erbuiten. 
Journalisten kunnen bijvoorbeeld een onderwerp op een bepaalde manier en vanuit een bepaald 
perspectief presenteren. 

Vaak gaat dat onbewust, maar soms wordt framing ook doelbewust toegepast. Een voorbeeld van 
dat laatste is dat een politieke partij het over ‘linkse hobbies’ had bij het onderwerp subsidies voor 
kunst en cultuur. Het doel van dit frame was om aan te geven dat de belastingbetaler niet voor 
‘hobbies’ van een ander hoeft te betalen. Een andere politieke partij zei hierover: ‘Cultuur is geen 
simpele vrijetijdsbesteding, maar van levensbelang voor de samenleving.’ Het is belangrijk om je 
bewust te zijn van frames. Kies zelf daarna je eigen frame en beperk je niet door te kiezen voor het 
frame van een ander. 

Frames en bubbels in dit lesboek
Dit lesboek is vast niet helemaal neutraal maar hopelijk wel erg objectief. Onbedoeld doet namelijk 
iedereen aan framing. Zo kunnen we in deze onderwijsmethode schrijven dat ‘ze vroeger nog 
dachten dat…’ of ‘tegenwoordig denken we toch heel wat moderner over…’. Deze zinnen suggereren 
dat mensen vroeger niet zo slim en goed waren als de mensen vandaag de dag. Dat zit al in 
woorden zoals ‘ze … nog’ en ‘we…moderner’. Alsof het ‘wij slim’ versus ‘zij dom’ is. In de moderne 
samenleving wordt ouderwets als negatief en modern als positief ervaren. Wees er daarom van 
bewust dat frames nuttig zijn voor het hebben van een zo objectief mogelijk beeld.

Dit vak biedt jou veel kansen om bewuster te worden van frames en om uit je eigen bubbel te 
komen. Niet alleen komt regelmatig een stukje tekst voor dat ‘uit je bubbel’ heet, maar het vak 
maatschappijwetenschappen bied je ook het gereedschap en meerdere invalshoeken om op 
verschillende wijze naar diverse onderwerpen te kijken. In hoofdstuk 9 gaat het bijvoorbeeld 
over paradigma’s. Dat zijn verschillende wetenschappelijke aannames en invalshoeken om een 
maatschappelijk vraagstuk te beschrijven en te verklaren. Wanneer jij je hiervan bewust bent, zul 
je ook beter columns, analyses en wetenschappelijke onderzoeken kritischer kunnen lezen. Je zult 
merken, net als veel oud-leerlingen die dit vak hebben gehad, dat je hier veel aan gaat hebben in 
je vervolgopleiding en je latere werk. 

Een bubbel is een groep 
mensen die ongeveer dezelfde 

opvattingen heeft, hetzelfde 
rerentiekader.

In verschillende van zijn 
boeken komt het onderwerp 

bubbels ter sprake. Meer 
weten? Zie website ‘inleiding’.

Een definitie van framing is 
het zodanig selecteren van 

bepaalde aspecten van een 
onderwerp dat een bepaalde 
interpratie wordt benadrukt. 

Voorbeelden van framing vind 
je op de website bij ‘ inleiding > 

framing’.

Op de website staat een 
alumni-pagina met interviews 

met oud-leerlingen. Leuk en 
leerzaam!
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 HET DOEL VAN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

Bij dit vak bestuderen we het gedrag van groepen mensen. De grootste groep mensen die bij 
elkaar hoort, noemen we de samenleving, de maatschappij. Net als bij maatschappijleer nemen 
we de politiek en samenleving onder de loep. Dat is ons gezamenlijk studieobject. Maar bij 
maatschappijleer wordt je burgerschap aangeleerd en word je politiek gesocialiseerd. Ook leer 
je hoe en waarom Nederland in elkaar zit zoals het zit en hopelijk leer je ook nog debatteren, 
delibereren en een onderbouwde mening vormen. 

Bij maatschappijwetenschappen doen we een emotionele stap terug. We kijken vanaf een afstand 
naar maatschappelijke vraagstukken en processen en proberen die beter te begrijpen. Dat kan door 
eerst nauwkeurig te beschrijven wat we denken te zien. Daarvoor is het nodig om wetenschappelijk 
uit onze bubbel te stappen, de goede vragen te stellen en te weten hoe je een onderzoek moet 
opzetten. Dat leer je in hoofdstuk 4. 

Het gereedschap van maatschappijwetenschappen
Daarnaast willen we graag verklaren wat we zien. Want veel gedrag van groepen mensen gebeurt 
niet toevallig; er zitten vaak een of meer logische verklaringen achter. Je zult begrijpen dat het 
noodzakelijk is om in dezelfde vaktaal met elkaar over maatschappelijke vraagstukken te spreken. 
Bij maatschappijwetenschappen maken we gebruik van 23 kernconcepten en vier hoofdconcepten. 
Dit zijn de belangrijkste begrippen van dit vak waarmee we samen dezelfde vaktaal spreken. 

Een van die kernconcepten is identiteit en dat is – voor nu even kort gezegd – het beeld dat 
mensen van zichzelf en van anderen hebben. Als we samen dezelfde definitie hanteren, kunnen we 
het kernconcept identiteit goed gebruiken om daarmee bepaalde maatschappelijke vraagstukken 
te begrijpen. Zoals bijvoorbeeld een onderzoek naar het zelfbeeld onder jongeren. Met misschien 
het zoeken van verklaringen in de verschillen tussen de identiteit van meiden en jongens. Of een 
beschrijving van de nationale identiteit van Nederland en een vergelijking met de Amerikaanse 
identiteit. 

Daarom mag je de kernconcepten en hoofdconcepten zien als gereedschap of instrumenten bij 
dit vak. Gereedschap en instrumenten kun je inzetten om daarmee meer te bereiken dan zonder 
deze hulpmiddelen. Zonder de hulpmiddelen lukt het misschien ook wel maar kost het veel meer 
moeite, net zoals je met je handen minder goed kunt bouwen dan met gereedschap. Zorg dus dat 
je de definities leert kennen en vooral ook leert begrijpen. 

Kennis, begrip, toepassing
Met die kennis en dat inzicht ben je 
er nog niet want gereedschap moet 
je vooral gebruiken. Het oefenen van 
deze toepassingsopdrachten is van 
het grootste belang om voor het vak 
te slagen en om er veel aan te hebben 
in je vervolgopleiding en rest van je 
leven. Zorg dat je oefent met behulp 
van de opdrachten uit de opdrach-
tenboeken deel 1, 2 en 3. Je zult dan 
twee dingen merken: allereerst dat 
je begrip van de wereld om je heen, 
van actualiteit en van maatschap-
pelijke vraagstukken, toeneemt. Ten 
tweede dat je het gereedschap, de 
kern concepten en hoofdconcepten, 
steeds beter leert hanteren en dat je 
op die manier voorbereid bent op je 
eindexamen.

Op de website vind je 
korte filmpjes waarin elk 
kernconcept wordt toegelicht 
en waarmee je de definitie kunt 
leren en vooral begrijpen.

Nog een handige tip: 
met behulp van de 
Seneca leerhulp voor 
maatschappijwetenschappen 
heb je een overzicht van 
alle hoofdconcepten en 
kernconcepten. Ook zie je 
bij welk hoofdconcept elk 
kernconcept is ingedeeld. 
De definities staan op de 
achterkant. Deze heb je nodig 
voor het eindexamen.  
Meer weten? Zie website >  
vwo-leerlingen > inleiding.
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 HOOFDCONCEPTEN EN VRAAGSTUKKEN

Bij maatschappijwetenschappen zijn de 23 kernconcepten verdeeld in vier categorieën die we 
hoofdconcepten noemen. Het mooie aan die hoofdconcepten is dat het niet alleen categorieën 
zijn, maar dat ze ook als vraagstukken te zien zijn. Daarmee kunnen groepen mensen en 
samenlevingen worden bevraagd. Je kunt er onderzoeksvragen mee stellen. We zullen tot slot van 
deze lange leerzame inleiding elk van de vier hoofdconcepten presenteren, inclusief de symbolen 
van het gereedschap dat erbij kan passen. 

Het hoofdconcept Vorming, het vormingsvraagstuk 
Ten eerste is er het vormingsvraagstuk. Dat gaat over de vraag hoe mensen aan hun identiteit en 
cultuur komen, en hoe identiteit en cultuur medebepalen hoe je naar de wereld kijkt. Nieuws en 
media spelen daarin een rol. Vorming is een proces dat een mensenleven lang voortduurt. Het 
proces waarin mensen worden wie ze zijn, waarin ze een identiteit ontwikkelen. 
Enkele belangrijke vragen die bij het vormingsvraagstuk passen zijn:
• Hoe ontwikkelen mensen een eigen identiteit? 
• Wat bepaalt de identiteit van mensen? 
• Hoe worden mensen gevormd tot leden van een samenleving?

Met het vormingsvraagstuk heb je veel te maken wanneer je antropologie, pedagogiek, sociale 
psychologie, communicatiewetenschappen of criminologie gaat studeren. Maar ook bij beroepen 
waar identiteit en opvoeding een belangrijke rol spelen, zoals het onderwijs of in de omgang met 
mensen uit verschillende culturen. 

Het hoofdconcept Verhouding, het verhoudingsvraagstuk
Het verhoudingsvraagstuk gaat over de verschillen in waardering tussen (groepen) mensen in een 
samenleving. In elke samenleving is er een kleine groep die het in allerlei opzichten beter heeft 
dan de meeste mensen, maar wie dat zijn verschilt per cultuur. In onze cultuur is bijvoorbeeld 
kennis en opleiding heel belangrijk. Mensen met een hoge opleiding verdienen over het algemeen 
veel geld, ze hebben relatief meer status, invloed en macht. Als je niet hoog opgeleid bent, zijn al 
die dingen een stuk moeilijker te bereiken.

Enkele belangrijke vragen die passen bij het verhoudingsvraagstuk zijn:
• Hoe worden op alle niveaus schaarse en hooggewaardeerde zaken verdeeld, door wie en op 

grond waarvan?
• Wat zijn de gevolgen van deze verdeling tussen mensen voor de verhoudingen op alle niveaus?
• Wat voor rol spelen landen, organisaties en multinationale bedrijven in de mondiale politiek?

Het verhoudingsvraagstuk speelt een rol bij studies zoals sociologie, economie, internationale 
betrekkingen, bestuurskunde en politicologie. Wil je armoede bestrijden, de politiek ingaan of een 
uniformberoep (politie, militair) uitoefenen? Dan zijn kernconcepten zoals macht, gezag en sociale 
ongelijkheid nuttig om de wereld om je heen te begrijpen. 

Het hoofdconcept Binding, het bindingsvraagstuk
Het bindingsvraagstuk gaat over de vraag waarom mensen verbinding zoeken met elkaar. Mensen 
hebben elkaar voor allerlei dingen nodig, van materialen en bescherming tot kennis en liefde. 
Daarom leven mensen bijna altijd in groepen zoals families, schoolklassen, bedrijven, landen. 
Binnen die groepen verwachten mensen specifiek gedrag van elkaar. Er wordt bijvoorbeeld 
solidariteit verwacht: mensen die ziek zijn, bestolen worden of op een andere manier pech hebben 
hoor je te helpen. Zolang we ons verbonden voelen met de groep houden we ons meestal ook aan 
die verwachtingen.

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 verwijst naar het 
proces van verwerving van een 

bepaalde identiteit.

Op de website vind je de 
alumnipagina waar oud-

leerlingen MAW vertellen hoe 
dit vak hen geholpen heeft bij 

hun vervolgstudie en bij hun 
huidige werk.

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

Verhouding verwijst naar de 
wijze waarop mensen zich 

van elkaar onderscheiden en 
tot elkaar verhouden en de 

manier waarop samenlevingen 
in sociale zin vormgeven 

aan deze verschillen. Het 
verwijst ook naar onderlinge 
betrekkingen tussen staten.

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

Binding verwijst naar 
de relatie en onderlinge 

afhankelijkheden tussen 
mensen in een gezin of familie, 

tussen leden van een groep, 
in de maatschappij en op het 

niveau van de staat.
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Enkele belangrijk vragen die passen bij het bindingsvraagstuk zijn:
• Hoe zijn mensen in een samenleving met elkaar verbonden?
• Wat zorgt voor orde en samenhang in een samenleving?
• Wat zijn mogelijke gevolgen wanneer de sociale cohesie in een samenleving verandert?

Met het bindingsvraagstuk krijg je veel te maken als je sociologie, criminologie, rechten, sociale 
geografie en politicologie gaat studeren. Maar ook bij beroepen waar instituties en groepsvorming 
een belangrijke rol spelen, zoals beleidsadviseur het Rijk, een provincie of een gemeente en in het 
onderwijs. 

Het hoofdconcept Verandering, het veranderingsvraagstuk
Als laatste bestuderen we bij maatschappijwetenschappen het veranderingsvraagstuk. Dat gaat 
over de vraag in welke richting en hoe snel de samenleving verandert. De samenleving verandert 
voortdurend. Ons leven is heel anders dan dat van onze ouders; niet alleen technisch maar ook in 
de manier van omgang. 

Enkele belangrijke vragen die hierover gesteld kunnen worden zijn:
• Welke veranderingsprocessen doen zich voor in onze samenleving?
• Waardoor verandert een samenleving?
• Hoe gaan mensen om met veranderingen in een samenleving?
• Welke invloed hebben veranderingen op andere maatschappelijke vraagstukken?

Universitaire studies waar veranderingen van samenlevingen centraal staan zijn sociologie, IT, 
medische beroepen en algemene sociale wetenschappen. Maar verandering is eigenlijk altijd 
wel een onderwerp waar we ons bewust van moeten zijn. Wat je ook gaat doen in je leven, 
de veranderingen in de samenleving vereisen een andere manier van leven en werken. Veel 
veranderingen zijn zichtbaar bij de sociale media: door technologische ontwikkelingen is het 
mogelijk dat ieder individu z’n eigen kanaal kan maken en is het mogelijk om ver over de grenzen 
verbinding te leggen met andere mensen.

Sociale cohesie is – kort 
gezegd – de verbondenheid die 
mensen met elkaar voelen. Het 
wordt uitgebreid behandeld 
in § 3 .2.

vorming

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

binding

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

verandering

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

verhouding

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

Verandering verwijst 
naar richting en tempo 
van ontwikkelingen in de 
samenleving en de (on)
mogelijkheden deze te 
beïnvloeden.

De ontwikkelingen die bij 
het voorbeeld van de sociale 
media worden genoemd, 
zijn rationalisering (§ 5 .1), 
individualisering (§ 1 .5) en 
globalisering (§ 1 .5). Drie 
andere ontwikkelingen zijn 
democratisering (§ 2.5), 
institutionalisering (§ 3 .5) en 
staatsvorming (§ 5 .1).

Geef bij elke afbeelding aan bij 
welk vraagstuk/hoofdconcept 
het past. Er zijn meerdere 
vraagstukken/hoofdconcepten 
van toepassing.
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 DE ROUTEKAART VAN SENECA

Met onze routekaart willen we transparant laten zien wat wij waarom doen. Seneca heeft een 
stapsgewijze didactiek. Dat betekent dat je eerst de basisbegrippen krijgt en dat er steeds meer 
wordt toegevoegd aan je kennis en kunde. In die zin is het net wiskunde en leer je eerst optellen, 
dan vermenigvuldigen en dan machtsverheffen en ondertussen ook nog logisch redeneren en 
argumenteren. 

We leggen in vier hoofdstukken de basis voor het vak. In hoofdstuk 1 t/m 3 behandelen we Vorming, 
Verhouding, Binding, Verandering en veel kernconcepten. Je kunt zelf de volgorde bepalen van de 
eerste drie hoofdstukken maar ons advies is om de volgorde van het boek aan te houden. Zo zijn 
de paragrafen over verandering (1.5, 2.5 en 3.5) geschreven van ‘nu naar vroeger’, met het idee dat 
je het in die volgorde leest. Ook bij de opdrachten van hoofdstuk 3 gaan we ervan uit dat je eerst 
hoofdstuk 1 en 2 bestudeerd hebt. We zeiden al: het is net wiskunde, dus in latere hoofdstukken 
pas je het geleerde van eerdere hoofdstukken toe. Dit vak is ook een toepassingsvak, dus daar 
hoort veel oefenen en minder samenvatten bij als je echt wilt leren.
 

In hoofdstuk 4 leer je onderzoeksbegrippen. Je bent na deze eerste vier hoofdstukken in staat om 
al veel maatschappelijke verschijnselen beter te bestuderen, te begrijpen en te verklaren. Je zou 
dan zelf een mini-onderzoek kunnen doen. Of je kunt doorgaan naar de volgende hoofdstukken. 
Deze gaan over verschillende maatschappelijke verschijnselen die we gekozen hebben of over de 
kennis die noodzakelijk is om het vak te leren. 

Politiek komt in de hoofdstukken 5 (politieke theorie) en 6 (politiek in de praktijk) aan bod. Deze 
hoofdstukken horen bij elkaar en we adviseren om ze ook in deze volgorde te bestuderen: eerst de 
theorie en dan de praktijk. 
 

Hoofdstuk 5: Politieke theorie

Hoofdstuk 6: Politiek in de praktijk

Hoofdstuk 1: Vorming

Hoofdstuk 2: Verhouding

Hoofdstuk 3: Binding

Hoofdstuk 4: Onderzoek
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De hoofdstukken 7 en 8 bevatten geen verplichte examenstof. Hier worden twee maatschappelijke 
vraagstukken geanalyseerd waarop jij jouw gereedschap (de kernconcepten) kunt toepassen. 

Hoofdstuk 9 kan alleen worden begrepen als eerst hoofdstuk 1 tot en met 6 zijn bestudeerd. Hierin 
worden de paradigma’s bij maatschappijwetenschappen behandeld. Dat zijn een soort families van 
theorieën en die geven je verschillende invalshoeken om daarmee wetenschappelijke onderzoeken 
kritischer te bestuderen. Na hoofdstuk 9 is er een goed moment om zelf een analyse te maken van 
een sociale of politieke actualiteit. 
 

De hoofdstukken 10, 11 en 12 bevatten de verplichte contexten (onderwerpen) bij dit vak: 
‘natievorming en de rol van de staat’, ‘de wording van de moderne westerse samenleving’ en 
‘machtsverhoudingen in de wereld’. De volgorde waarin je deze hoofdstukken bestudeert kun je 
zelf bepalen.

 

We wensen je heel veel succes en plezier bij dit prachtige vak! We staan als schrijvers open voor 
constructieve kritiek via info@senecaburgerschap.nl. Neem gerust contact met ons op. 

Het team van Seneca Burgerschap.

Hoofdstuk 1 t/m 6 en eventueel 7 en/of 8

Hoofdstuk 9: Paradigma’s

Hoofdstuk 1 t/m 6 en 9

De verplichte contexten

Hoofdstuk 10: Binding,
nationale identiteit

Hoofdstuk 11: Verandering,
moderne samenleving

Hoofdstuk 12: Verhouding,
internationale 

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

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

hoofdstuk 1:
de samenleving 
en het individu
§ 1.1 IDENTITEIT

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

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

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

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 4.3 .

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

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

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

vorming

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

binding

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

verandering

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

verhouding

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

Identiteit is het beeld dat 
iemand van zichzelf heeft, 

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

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

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

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

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

Een typerend Amerikaans 
straatbeeld. Past het bij het 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meer over cultuur leer je in 
§ 1 .3 . Zie website 1 .3 voor 

meer over schuldcultuur en 
schaamtecultuur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 4.1 en 4.2.

vorming

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

binding

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

verandering

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

verhouding

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

Socialisatie is het proces van 
overdracht en verwerving van 

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

mensen toe behoren. Het 
proces bestaat uit opvoeding, 

opleiding en andere vormen 
van omgang met anderen.

De studie 
ontwikkelingspsychologie 

houdt zich bezig met het 
bestuderen van hoe mensen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meer weten over collectieve 
rituelen? Zie website 1 .2.

Een actor is een groep of 
persoon die betrokken 

is bij maatschappelijke 
vraagstukken. Dat kan een 

persoon of groep zijn of 
bijvoorbeeld een staat zoals 

Nederland.

Vooral de sociale media 
lijkt een vervaging te zijn 

tussen primaire en tertiaire 
socialisatie. De sociale media 

is interactief en persoonlijk 
en dat zijn kenmerken van 

primaire socialisatie.

Welke foto is een voorbeeld 
van primaire en welke van 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 4.1 en 4.4 .

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

Meer weten over behaviorism? 
Zie website 1 .3 .
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Als je het teken voor ‘peace’ omdraait kijkt een ander naar de rug van twee vingers gespreid. In de 
Amerikaanse cultuur betekent dit gebaar gewoon vrede. Maar in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
Australië is het een grove belediging voor mensen met gezag (ouders, leraren, agenten). 
Als je respect voor iemand wilt tonen, kijk je in Nederland iemand aan. Maar in veel culturen kijk 
je juist naar beneden en toon je je onderdanigheid. Wat voor de één normaal is, is dat voor een 
ander niet. Dat geldt ook voor inwoners uit Estland die onbeperkt gebak eten op een verjaardag 
en Russen die jarigen aan de oren trekken. Zo is Tweede Kerstdag een feestdag in de Nederlandse 
cultuur, maar kennen ze die dag in de Verenigde Staten niet. Hoe mensen zich gedragen en welke 
regels daarbij gelden is een belangrijk studieobject van maatschappijwetenschappen. Maar hoe 
weet je nou wat normaal gedrag is en wat niet?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vorming

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

binding

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

verandering

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

verhouding

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

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

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

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

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

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

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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 § 1.4 ACCULTURATIE EN SOCIALISATIE

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

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

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

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

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

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

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 4.1 en 4.4 .

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

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

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

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

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

smaak die kenmerkend zijn voor hoge sociale posities.

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

vorming

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

binding

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

verandering

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

verhouding

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

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

dan die waarin iemand is 
opgegroeid.

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

aangegeven dat socialisatie 
een cultuur kan veranderen. De 

vijf functies gelden niet alleen 
voor een hele cultuur maar ook 

voor subculturen.

Het kernconcept sociale 
ongelijkheid wordt in § 2.1 

besproken en houdt in dat 
sommige verschillen tussen 

mensen tot gevolg hebben dat 
deze mensen ongelijke kansen 

hebben in de samenleving.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 19.2 en eindterm 20.3 .

vorming

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

binding

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

verandering

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

verhouding

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

Individualisering is het 
proces waarbij individuen 

in toenemende mate 
hun zelfstandigheid op 

verschillende gebieden in de 
samenleving kunnen vergroten.

Meer weten over de 
ontkerkelijking in Nederland? 

Zie website 1 .5 .

Een kostwinnersgezin in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De afgelopen jaren 
is het aandeel 

eenpersoonshuishoudens 
toegenomen en stegen de 

echtscheidingspercentages 
maar niet voor elke 

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

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

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

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

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

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

vorming

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

binding

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

verandering

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

verhouding

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

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

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

vorming

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

binding

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

verandering

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

verhouding

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

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

hoofdstuk 2:
De samenleving 
en verschillen
§ 2.1 SOCIALE ONGELIJKHEID

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 9.1, 16.2 en 21.3 .
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Iedereen heeft een persoonlijke identiteit. Die is in het proces van socialisatie gevormd door 
invloed van verschillende socialisatoren. Maar tegelijkertijd hebben mensen een sociale identiteit 
en horen ze bij groepen, zoals klas- of landgenoten. De relatie met je klasgenoot is heel anders dan 
met iemand uit een ander deel van het land. Ook is een groep collega’s op het werk op een andere 
manier met elkaar verbonden dan een groep vrienden. In dit hoofdstuk staat het hoofdconcept 
Binding centraal en leer je verschillende kernconcepten die daarbij horen. 

Soorten bindingen
Mensen kunnen niet alles alleen. Ze zijn afhankelijk van anderen, ook in de dagelijkse dingen. Als 
we iets willen kopen bijvoorbeeld, zoals kleding of brood, maar ook als we onze kennis met elkaar 
willen delen, hebben we de ander nodig. Mensen zijn afhankelijk van elkaar en zijn daardoor aan 
elkaar verbonden. Er zijn vier soorten sociale bindingen: affectieve, cognitieve, economische en 
politieke bindingen.

•  Affectieve bindingen: dat zijn afhankelijkheden die te maken hebben met positieve en negatieve 
gevoelens van mensen voor elkaar. Mensen geven elkaar liefde en steun en zijn daarvoor ook 
van elkaar afhankelijk. Affectieve bindingen verwijzen naar gevoelens om ergens bij te horen, 
zoals bij een familie, vrienden of een land.

hoofdstuk 3:
de samenleving 
en bindingen
§ 3.1 GROEPSVORMING

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 14.1 en 14.3 .
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hoofdstuk 4:
onderzoeks 
vaardigheden
§ 4.1 DOEN VAN ONDERZOEK

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 1.1, 1 .2, 3 .1 en 3 .2.

Waarom doen we wetenschappelijk onderzoek en geloven we niet zomaar wat we denken te zien, 
horen of voelen? Omdat we objectief willen bestuderen wat er aan de hand is. Dat wil zeggen 
dat we iets, onafhankelijk van onze eigen voorkeuren of die van een ander, willen beschrijven 
of analyseren. Tegenover objectief staat subjectief. Dat is dat iemand vooral vanuit een eigen, 
persoonlijk standpunt redeneert. Smaak, schoonheid en lievelingskleuren zijn subjectief. Misschien 
ken je wel discussies over wat de mooiste muziek is. Die meningen zijn subjectief. Objectief 
wordt vaak gekoppeld aan feiten, maar harde feiten zijn moeilijk meetbaar, vooral in de sociale 
wetenschappen. Daarom moeten we secuur aandacht besteden aan het doen van onderzoek. 

Onderzoeken bij maatschappijwetenschappen zijn er in allerlei soorten en maten, maar ze gaan 
allemaal over maatschappelijke verschijnselen. Dat zijn processen en situaties die zich in de 
samenleving voordoen. Er zijn onderzoeken naar het gedrag van wereldleiders, er wordt onderzocht 
hoeveel mensen onder het sociale minimum leven en ook een onderzoek naar de verschillen 
tussen culturen hoort bij dit vak. Deze verschillende soorten onderzoek horen bij verschillende 
onderzoeksvragen. Op basis van die vragen stellen onderzoekers vast welk meetinstrument het 
beste past. In deze paragraaf presenteren we verschillende soorten onderzoeksvragen en diverse 
meetinstrumenten. We starten met waar een onderzoek mee begint, namelijk het theoretische 
deel en het selecteren van bronnen.

Meer weten over 
onderzoeksvragen, deelvragen 
en de opbouw van een 
onderzoek? Zie website 4 .1 .
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Theoretisch deel van een onderzoek
Elk onderzoek start met goed nadenken en inlezen. In dit theoretische deel van een onderzoek 
wordt nagedacht over variabelen, hypothesen en modellen (§ 4.2 en 4.3), daarvoor is een 
literatuurstudie nodig. Bestaande theorieën en onderzoeken worden bestudeerd en daarop wordt 
het nieuwe onderzoek gebaseerd. 

Een voorbeeld kan zijn dat ‘alcohol drinken door jongeren’ wordt onderzocht. Dat is dan het 
onderwerp waar uitgebreid onderzoek naar gedaan moet worden. Wat weten we al van jongeren 
die alcohol drinken? Wat voor soorten alcoholische drank wordt er gedronken? Zijn er verschillen 
in drinkgedrag tussen jongens en meiden, qua leeftijd of opleidingsniveau? 

Dit zijn allemaal vragen die in een literatuurstudie kunnen worden gesteld binnen het theoretisch 
deel van een onderzoek. Pas daarna kun je gaan nadenken over je eigen onderzoek. Ga je 
bijvoorbeeld op school of onder leden van een sportvereniging meten hoe daar met alcohol 
wordt omgegaan? Houd je het bij een beschrijving of wil je gedrag verklaren? Er is dan eerst een 
onderzoeksvraag nodig.

Bronnen selecteren 
Voordat we onderzoeksvragen kunnen opstellen is het noodzakelijk om bij het literatuuronderzoek 
te weten hoe je de juiste bronnen kunt selecteren en daaruit informatie kunt verwerven. Je moet 
weten dat er verschillende soorten bronnen zijn, zoals wetenschappelijke studies van het SCP, de 
WRR of statistische informatie van het CBS. Doel van deze bronnen is om zo objectief mogelijk te 
zijn. 

Er zijn ook bronnen waarin vooral een subjectieve mening wordt gepresenteerd zoals columns, 
ingezonden brieven of tweets. Een informatiebron is objectief indien de verstrekte informatie 
gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen en feiten en niet op subjectieve meningen, 
gevoelens en (voor-)oordelen.

De objectiviteit van een informatiebron kan onder andere worden bepaald door de volgende 
vragen:
• Wat is het doel van het geschrevene?
• Wat is de bredere context van het geschrevene?
• Hoe zijn woorden en illustraties/afbeeldingen gekozen?
• Waar, wanneer en door wie is de informatie tot stand gekomen? Op welke wijze zijn 

informatiebronnen verzameld? 

We geven een voorbeeld. Stel dat je een internetpoll bestudeert over een politiek gevoelig 
onderwerp die door een politieke partij via Instagram is verspreid. Er staat een spotprent bij die de 
mensen belachelijk maakt die het oneens zijn met het standpunt van de politieke partij. Er staat 
ook een commentaar bij waarin het gaat om één mening. Waarschijnlijk heb je door dat:

• Het doel is om de lezer te overtuigen van het gelijk van de politieke partij.
• De context is een politiek gevoelig onderwerp waar sterke meningen over bestaan.
• De afbeelding is bedoeld om het ‘verkeerde’ standpunt belachelijk te maken.
• De informatie kwam tot stand via een internetpoll waardoor slechts een beperkte groep mensen 

wordt bevraagd, meestal jongeren die op Insta zitten en de politieke partij een warm hart 
toedragen. En er is geen sprake van hoor- en wederhoor. 

Deze bron en de gegevens van de internetpoll zijn daarom geen objectieve bron.

Wil je meer weten over wat 
we al weten over jongeren en 

alcohol? Zie website 4 .1 .

Enkele nuttige, betrouwbare 
en objectieve bronnen zijn te 

vinden via links op website 4 .1 .

Alcohol: gebruik in 2019 en 
trends. Bron: Trimbos.
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Betrouwbaarheid en representativiteit van informatiebronnen
Bij de selectie van bronnen moet je rekening houden met de betrouwbaarheid en representativiteit 
van een bron. Een informatiebron is betrouwbaar als er zoveel mogelijk zekerheid bestaat dat 
de geleverde informatie correct is. Deze zekerheid wordt bepaald door het beoordelen van de 
gebruikte bron op:
• Gedegenheid: een wetenschappelijk artikel is betrouwbaarder dan een krantenartikel. 
• Kwaliteitscontrole en controleerbaarheid: is de informatie door onafhankelijke partijen 

beoordeeld en op waarde geschat, zoals bij wetenschappelijke publicaties het geval is? Is het 
duidelijk waarop de informatie is gebaseerd en is de auteur benaderbaar voor vragen?

• Bevestiging: is de informatie ook door andere bronnen bevestigd of gaat het om een eenmalige, 
unieke bevinding door een enkele bron?

Een informatiebron is representatief indien de verstrekte informatie gebaseerd is op een zo volledig 
mogelijke weerspiegeling van het maatschappelijke verschijnsel of de groep waar het om gaat. Een 
niet representatieve informatiebron richt zich op unieke en specifieke gevallen. 

Niet alleen moet je bronnen kunnen beoordelen op betrouwbaarheid en representativiteit maar 
je moet ook de kernconcepten herkennen en deze kunnen toepassen. Je moet vragen kunnen 
beantwoorden over zowel bron als kernconcept. Je dient standpunten te onderbouwen of te 
weerleggen op basis van je kennis van de kernconcepten en de informatie in een bron. Dat kan ook 
gaan om grafieken en tabellen. In de vragen van de opdrachtenboeken zul je dit allemaal kunnen 
oefenen. 

Onderzoeksvragen 
Om een onderzoek te starten beginnen wetenschappers met een onderzoeksvraag. Deze vraag 
dient om richting te geven. In het ideale geval zou in de conclusie van het onderzoek antwoord 
gegeven moeten zijn op deze vraag. Een onderzoeksvraag is vaak niet eenvoudigweg met ja of nee te 
beantwoorden, maar gaat meestal over verschillende alternatieven, verklaringen of beschrijvingen. 
In het theoriegedeelte van een onderzoek worden argumenten gegeven die de hypotheses die 
hieruit volgen onderbouwen en inzichtelijk maken. De onderzoeksvragen kunnen qua soort dus 
verschillen. Er zijn veel verschillende soorten onderzoeksvragen maar we presenteren hier de twee 
bekendste:

• Beschrijvende vragen: bij dit soort onderzoek wil een onderzoeker meer weten over het 
maatschappelijk vraagstuk. Hij doet onderzoek naar vragen die beginnen met ‘Wanneer…’ en 
‘Hoeveel…’. Ook ‘hoe’ en ‘welke’ zijn bekende vragen voor beschrijvend onderzoek. Het beschrijven 
van een vraagstuk is een belangrijk beginpunt van veel onderzoeken. 

• Verklarende vragen: een onderzoeker wil bij dit soort onderzoek verbanden tussen variabelen 
verklaren. Vragen als ‘waarom’ en ‘waardoor’ horen hierbij en zo wordt er gezocht naar 
achtergronden en oorzaken. Oorzaak-gevolgrelaties zijn de wenselijke uitkomsten van zo’n 
onderzoek. 

Meetinstrumenten
Binnen de politieke en sociale wetenschappen worden verschillende meetinstrumenten ingezet 
om onderzoeksvragen mee te beantwoorden. Om onderzoeksgegevens te verzamelen, wordt een 
meetinstrument gebruikt, zoals een interview of een enquête. De keuze voor het meetinstrument 
hangt af van de onderzoeksvraag en de bijbehorende hypothesen (toetsbare stellingen). Deze 
worden in in § 4.3 behandeld. 

Als een onderzoeker het theoretisch gedeelte heeft afgerond en weet wat hij wil onderzoeken, moet 
hij bedenken hoe hij dat gaat aanpakken. Het meetinstrument moet worden bepaald. Belangrijke 
sociaalwetenschappelijke meetinstrumenten zijn de vragen die in interviews en enquêtes worden 
gesteld. Interviews zijn persoonlijker en worden vaak face-to-face afgenomen. Enquêtes worden 
bij grotere aantallen personen afgenomen dan interviews, vaak via een computer. Ze zijn minder 
persoonlijk dan interviews. 

Meer weten over hoe je 
kernconcepten toepast op 
bronnen en welke elementaire 
statistische informatie je moet 
kunnen interpreteren? Zie 
website 4 .1 .

Meer weten over verschillende 
onderzoeksvragen,  
zie website 4 .1
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Kwantitatief en kwalitatief onderzoek
We maken onderscheid tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Kwantitatief onderzoek is 
onderzoek naar zaken die kwantificeerbaar, telbaar zijn. Kwalitatief onderzoek gaat bij uitstek om 
zaken die niet te kwantificeren zijn.

Vaak komen bij onderzoeken percentages om de hoek kijken. Zo staat in de Veiligheidsmonitor 
van 2019 dat 32% van de bevolking zich wel eens onveilig voelde en dat 14% van de bevolking zich 
onveilig voelde in de eigen buurt. Deze Veiligheidsmonitor is een voorbeeld van een kwantitatief 
onderzoek. Dat zijn onderzoeken waarbij het gaat om kwantiteit, hoeveelheid, en daar horen dan 
cijfermatige resultaten bij. Enquêtes worden vaak als zogeheten meetinstrument gebruikt bij 
kwantitatief onderzoek. 

Hiernaast bestaat ook kwalitatief onderzoek. Daarbij gaat het meer om achterliggende beweeg-
redenen. Kwalitatief onderzoek is meer gericht op ervaringen, motivaties en beweegredenen van 
mensen. Bij kwalitatief onderzoek zijn cijfers minder belangrijk dan bij kwantitatief onderzoek. Het 
voordeel is dat dit meer genuanceerde informatie op kan leveren. Kwalitatief onderzoek kan goed 
worden uitgevoerd met interviews als meetinstrument. 

Er zijn ook onderzoeken die zowel kwalitatieve als kwantitatieve data bevatten en waarbij dus 
meerdere meetinstrumenten gebruikt worden. Met beide soorten onderzoek kun je de breedte of 
de diepte in. 

Enquête
Personen die meedoen aan een wetenschappelijk interview of een enquête worden respondenten 
genoemd. Het voordeel van een enquête is dat het aantal respondenten groot is. Door het stellen 
van gesloten vragen (of meerkeuzevragen) kan een enquête een manier zijn waarop een grote 
hoeveelheid data geanalyseerd kan worden. Een enquête wordt dan ook vooral gebruikt bij een 
kwantitatief onderzoek. Bij het maken van vragen voor de enquête is het belangrijk dat een vraag 
maar op één manier geïnterpreteerd kan worden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een 
respondent een vraag anders begrijpt dan de onderzoeker bedoelt. Daarom moeten de vragen 
in een enquête eenduidig zijn. Ook de volgorde van vragen is belangrijk omdat volgorde een 
suggestieve invloed kan hebben. 

Interview
Bij kwalitatief onderzoek kan een onderzoeker gebruik maken van een interview. Op die manier 
kan hij meer dieperliggende informatie van de geïnterviewde krijgen dan bij een enquête, maar het 
is ook tijdsintensiever. In een interview worden ook vaak open vragen gesteld, in tegenstelling tot 
in een enquête. Een risico van open vragen is dat niet iedereen de antwoorden op dezelfde manier 
interpreteert. Subjectiviteit ligt dan ook op de loer bij een interview en daarom is het belangrijk 
om goed te bedenken hoe je iets kunt meten om op die manier zo objectief mogelijk onderzoek 
te kunnen doen. 

Observatie
Bij een onderzoek naar het gedrag van mensen is de methode observatie geschikt. Daarbij zal 
een onderzoeker bestuderen hoe mensen zich in werkelijkheid gedragen. Dat kan een specifieke 
situatie zijn, zoals een gezin, een werkplek of een voetbalstadion. Maar het kan ook het ‘hele leven’ 
zijn zoals cultureel antropologen onderzoek doen naar het alledaagse leven van minder bekende 
culturen. Een onderzoeker kan ervoor kiezen om als deelnemer van een geobserveerde groep mee 
te doen (participerende observatie). Maar hij kan er ook voor kiezen om alleen te observeren. Net 
als bij een interview is het bij een observatie belangrijk om eenduidige indicatoren te gebruiken om 
subjectiviteit te voorkomen. Ook zijn observaties en interviews tijdsintensief.

Experiment
Bij een sociaalwetenschappelijk experiment wordt gedrag van een zogeheten proefpersoon in een 
gecontroleerde omgeving gemeten. Een experiment is daarom het meest strenge meetinstrument 
in de wetenschap. Het doen van observaties is niet altijd mogelijk voor onderzoekers, of er worden 
strengere eisen gesteld waarmee iets heel specifieks moet worden gemeten en wanneer alle 
andere factoren die de proefpersoon beïnvloeden moeten worden uitgesloten. 

Maak niet de denkfout 
dat je cijfers automatisch 

meer waarde toedicht dan 
kwalitatieve onderzoeken. 

Wat zegt bijvoorbeeld het feit 
dat 32% zich onveilig voelt? 

Hoe erg onveilig voelt de een 
of de ander zich? Hoe is het 
gemeten? Kritisch denken is 
de basis van het beoordelen 

en van het uitvoeren van 
onderzoek.
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Metastudie
Soms kiest de onderzoeker voor het onderzoeken van onderzoeken. Dat kan zijn als de onderzoeker 
bestaande data analyseert en daar conclusies uit trekt of een vergelijking maakt tussen verschillende 
onderzoeken. We noemen dat een metastudie of meta-analyse. In dit type onderzoek is het doel 
om met meer zekerheid iets te zeggen over een bepaald effect, bijvoorbeeld wat het effect is van 
digitaal lesmateriaal op leerresultaten.

Tot slot 
Elk onderzoek start met een onderzoeksvraag. Er zijn verschillende soorten vragen te bedenken. 
Na het bepalen van de hoofdvraag is het zaak om te bedenken hoe er onderzoek gedaan moet 
worden. De meetinstrumenten moeten worden bepaald. Dit zijn belangrijke keuzes omdat een 
methode ook gevolgen heeft voor het soort resultaat dat wordt behaald.

In de volgende paragraaf bestuderen we waar wetenschappers graag naar zoeken: wetmatigheden. 
Zelfs het gedrag van (groepen) mensen kent wetmatigheden waarbij we liever spreken van kansen. 
Een voorbeeld: iemand die lang gestudeerd heeft, heeft een grotere kans op een hoog salaris dan 
iemand die kort gestudeerd heeft.

Welke meetinstrumenten zijn te 
herkennen in de afbeeldingen?
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§ 4.2 KANS EN VARIABELE 

Net als bij bètavakken zoals biologie en natuurkunde wordt er bij gammavakken, bijvoorbeeld 
economie en maatschappijwetenschappen, gebruikgemaakt van wetenschappelijk onderzoek. 

Bij de natuurwetenschappen staan natuurwetten centraal. Natuurwetten beschrijven wetmatigheden 
in de natuur. Zo bedacht Newton de wet van de zwaartekracht. Simpel gezegd stelt deze wet dat 
massa aantrekkingskracht uitoefent op een andere massa. Het is een verklaring waarom objecten 
op de aarde naar beneden vallen. Deze theorie bleek ook geschikt om voorspellingen te doen 
over andere situaties, zoals planeten die elkaar aantrekken. Op die manier is de planeet Neptunus 
ontdekt doordat de andere planeten lichte afwijkingen vertoonden in hun baan om de zon. Volgens 
de wet van de zwaartekracht zou er nog een planeet moeten zijn om dit te verklaren. Op exact de 
voorspelde locatie vond men een toen nog onbekende planeet. 

Wetmatigheid
Zo’n wetmatigheid wordt in de natuurwetenschappen een ‘natuurwet’ genoemd. Je 
verwacht niet dat er uitzonderingen zijn. Dat is een belangrijk verschil met onderzoek in de 
maatschappijwetenschappen naar het gedrag van mensen. Daarin vinden we juist wel allerlei 
uitzonderingen. Uit maatschappijwetenschappelijk onderzoek weten we dat jongens tussen 16 en 
22 jaar meer vatbaar zijn voor crimineel gedrag dan vrouwen die ouder zijn dan honderd. En ook 
daar zijn uitzonderingen op; er is een situatie bekend van een vrouw van 102 die haar buurvrouw 
vermoordde. 

Een bejaarde moordenaar is echter eerder een uitzondering dan de regel. Jongeren plegen gemiddeld 
vaker een misdrijf dan ouderen. Mannen zijn relatief vaker dader of slachtoffer van geweld dan 
vrouwen. De woorden ‘relatief’ en ‘gemiddeld’ geven al aan dat er bij maatschappijwetenschappen 
geen natuurwetten zijn. Bij de theorieën van maatschappijwetenschappen zijn er wel 
uitzonderingen mogelijk. Daarom gebruiken we het woord kans bij het doen van onderzoek. Kans 
is de waarschijnlijkheid dat een bepaalde gebeurtenis zal optreden.

Enkele voorbeelden van kansen:
• Iemand die niet leert heeft een grotere kans om een onvoldoende te halen dan iemand die veel 

leert.
• Iemand die veel oefent met de opdrachten heeft een grotere kans om een voldoende te halen 

dan iemand die niet oefent.
• Gemiddeld genomen heeft iemand die in Nederland een fiets steelt een kleine kans gepakt te 

worden.
• Gemiddeld genomen heeft iemand die in Nederland een moord pleegt een grote kans gepakt 

te worden.

Merk op dat woorden zoals ‘grote kans’ en ‘kleine kans’ nooit honderd procent en nul procent 
betekenen. Je moet eerder denken aan zeventig procent en dertig procent. Merk ook op dat er 
in elk voorbeeld een vergelijking gemaakt wordt tussen de ene en de andere situatie. Niet leren 
levert een grotere kans op een onvoldoende dan veel leren. Het woordje ‘dan’ vergelijkt de ene 
met de andere situatie. En wel of geen onvoldoende is het gevolg, hoewel er uitzonderingen zijn.

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 3.2.

Toch zijn die uitzonderingen 
er wel degelijk. Zo heeft 

bijvoorbeeld Einstein met 
zijn relativiteitstheorie de 

zwaartekrachtwet van Newton 
verbeterd. Wetenschap staat 

nooit stil . Door voortschrijdend 
inzicht, kritisch te meten en 

te denken worden theorieën 
verbeterd.

Welke wetmatigheden zijn te 
herkennen in de afbeeldingen?
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Variabele 
Het ene hangt dus samen met het andere. Die verschillende situaties en eigenschappen noemen we 
een variabele. Een variabele is een kenmerk van een object, actor of samenleving dat kan variëren. 
Zo is in het eerste voorbeeld het cijfer een variabele, want dat kan variëren (verschillen). Het kan 
een voldoende of onvoldoende worden. Maar ook hoeveel er wordt geleerd is een variabele: van 
geen tot en met veel. De hoeveelheid tijd om te leren heeft invloed op het cijfer. We noemen dit 
het verband tussen de twee variabelen ‘uren leren’ en ‘hoogte cijfer’. Een verband is een relatie: als 
de ene variabele verandert, verandert ook de andere variabele. 

Een aantal voorbeelden van variabelen op verschillende niveaus (micro, meso en macro):
• Kenmerken van mensen kunnen zijn: leeftijd, IQ en opvattingen. Bijvoorbeeld ’16 jaar’, een IQ 

van 115, of de opvatting dat er op muren van openbare gebouwen graffiti mag staan.
• Van organisaties kunnen kenmerken zijn: ledental, in hoeverre de organisatie streeft naar winst 

en de sociale cohesie binnen die organisatie.
• Kenmerken van samenlevingen zijn hoe welvarend, hoe modern of hoe democratisch deze zijn. 

Of het percentage gelovigen van een bepaalde religie in een land.

Tot slot
Sociale wetenschappers zoeken naar verbanden tussen variabelen en beschrijven daarmee 
wetmatigheden in menselijk gedrag. Menselijke wetmatigheden zijn moeilijker te zien en te meten 
dan natuurwetenschappelijke wetmatigheden. Dat komt omdat er zoveel variabelen invloed 
hebben op menselijk gedrag. 

Wetenschappers werken bij voorkeur met vaste modellen en hypothesen. Om die te verkrijgen 
moet er nader onderzoek gedaan worden, ook naar de invloed van de verschillende variabelen op 
elkaar. Dit bespreken we in de volgende paragraaf.

Welke kenmerken en 
variabelen zijn te herkennen in 
de afbeeldingen?
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hoofdstuk 5:
politieke theorie
§ 5.1 STAATSVORMING

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 12.1, 16.1, 19.1 en 20.1 . 
De inleiding is geïnspireerd 
door bijlage 5 van de syllabus.

In dit hoofdstuk bestuderen we eerst de staatsvorming. Dat is hoe de overheid is ontstaan (§ 5.1) en 
hoe burgers een politieke cultuur krijgen aangeleerd (§ 5.2 politieke socialisatie). Daarna gaan we 
dieper in op verschillende aspecten van de Nederlandse politiek. We maken daarbij gebruik van de 
Engelse termen politics, polity en policy. 

Politics zijn de processen waardoor conflicten via strijd en consensus worden opgelost. In § 5.3 zal 
ook ingegaan worden op de verschillende ideologieën van de partijen die bij deze processen zijn 
betrokken. Polity is de politieke gemeenschap met structuren en organisaties als gespecialiseerde 
en gezaghebbende overheidsinstellingen. We noemen dat ook wel het politieke systeem (§ 5.4 
politieke institutie). Policy betekent beleid en gaat over hoe de samenleving eruit zou moeten 
zien met de middelen die daarvoor nodig zijn. Policy wordt behandeld in het volgende hoofdstuk 
wanneer politiek in de praktijk centraal staat. 

Nederlandse staatsvorming
De vraag ‘Wanneer ben je een Nederlander?’ kan beantwoord worden met een simpel juridisch 
antwoord: als je een Nederlands paspoort hebt. Een paspoort of ID-bewijs is een moderne 
uitvinding om aan te geven wie er staatsburger is van welk land. Burgers van dezelfde staat hebben 
politieke bindingen met elkaar. Nederlanders zijn van elkaar afhankelijk omdat sommige zaken niet 
door individuen geregeld worden maar door het collectief, door de overheid. De overheid heeft de 
macht om die zaken te regelen die mensen zelf niet voor elkaar kunnen krijgen. Die zaken noemen 
we collectieve goederen en voorbeelden hiervan zijn: openbare orde en veiligheid, infrastructuur, 
onderwijs en volksgezondheid. 
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hoofdstuk 6:
politiek in  
de praktijk
§ 6.1 REPRESENTATIE EN REPRESENTATIVITEIT

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 14.4, 15 .2 en 15 .3 .

In het vorige hoofdstuk ging het vooral over de politiek in theorie en structuren. We noemen dat 
polity: structuren en organisaties, gespecialiseerde en gezaghebbende overheidsinstellingen. In 
dit hoofdstuk bestuderen we hoe politiek in de praktijk werkt. Het gaat dan vooral om politics en 
policy. Politics zijn de processen waarlang conflicten worden opgelost via strijd en consensus. 
Policy is het beleid over hoe de samenleving eruit zou moeten zien en welke middelen hiervoor 
nodig zijn. Politics (het spel), policy (de resultaten) en polity (de spelregels) zijn natuurlijk nooit 
helemaal los te zien. Daarom komt er af en toe ook wat polity in dit hoofdstuk voor. 

Als eerste praktijkvoorbeeld van hoe politiek werkt bestuderen we de vraag in hoeverre burgers 
zich vertegenwoordigd voelen (§ 6.1 representatie en representativiteit). In § 6.2 wordt een 
belangrijke actor in de politiek behandeld, namelijk politieke partijen. Politieke partijen zijn de 
actoren die het spel (politics) spelen binnen de spelregels (polity) van politieke instituties. Hun 
doel is het overheidsbeleid te beïnvloeden (policy). In § 6.3 kijken we daarom wat beleid precies 
is en welke groepen actoren (machten) daar invloed op uitoefenen. We eindigen dit hoofdstuk 
met een analyse van het proces van politieke besluitvorming met behulp van de zogeheten 
besluitvormingsmodellen (§ 6.4).

Polity, politics en policy zijn 
Engelse woorden en deze moet 
je kennen bij het eindexamen.

Meer weten over hoe politiek 
kan worden gezien als een spel 
of sport? Zie website 6.1 .
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§ 6.4 POLICY: BESLUITVORMINGSMODELLEN

In deze paragraaf gaan we naar ‘het spel’ kijken. Net zoals er veel sportverslaggevers zijn die de 
strategie van een team bestuderen, de uitvoering ervan analyseren en de kans om te winnen, 
zo zijn er politiek verslaggevers die de standpunten van actoren en het besluitvormingsproces 
bestuderen. 

Besluitvorming is een complex proces dat voor sommige mensen ondoorzichtig is. Overal waar 
beslissingen worden genomen vinden besluitvormingsprocessen plaats: in de politiek, op het 
werk, in verenigingen, in scholen, thuis en in je eigen hoofd. Dat laatste lijkt simpel maar ook je 
eigen besluiten worden beïnvloed door eisen, wensen en steun of druk van anderen. 

Als vertegenwoordigers regelmatig namens een groep besluiten nemen waar die groep het niet 
mee eens is, is er sprake van lage representativiteit. Dan krijgen ‘ze’ de schuld van ‘de’ problemen. 
Die ‘ze’ zijn dan de vertegenwoordigers van de groep, de beslissers. Reacties vanuit de groep 
kunnen dan populistisch zijn: ‘Hoe hebben ze dat ooit kunnen besluiten?’

In deze paragraaf leer je dat besluitvorming niet zo makkelijk is dat maatschappelijke problemen zo 
maar eventjes door bestuurders worden opgelost. We richten ons vooral op politieke besluitvorming 
omdat we bij maatschappijwetenschappen samenlevingen bestuderen. Uiteraard kun je deze 
kennis ook toepassen op andere besluitvormingsprocessen. We gaan daarom in deze paragraaf 
steeds de invloed van leerlingen op beslissingen door de schoolleiding als voorbeeld gebruiken.

Drie modellen van besluitvorming
We leggen het systeem van besluitvorming in de politiek uit aan de hand van drie modellen: het 
systeemmodel, het stromenmodel en het barrièremodel. Deze modellen leggen de nadruk op 
verschillende zaken die een rol spelen bij politieke besluitvorming. Beschouw de modellen dan 
ook als verschillende landkaarten van besluitvorming in de politiek. 
Een landkaart is een vereenvoudigd schematisch model van de werkelijkheid en niet de 
werkelijkheid zelf. Het doel van een kaart is om het makkelijker te maken de weg te vinden in de 
werkelijkheid. Het doel van een model is het beter kunnen begrijpen van de werkelijkheid.

Verschillende landkaarten kunnen een deel van de wereld elk op een andere wijze laten zien. Een 
staatkundige kaart toont staten met een kleur en is nuttig als je wilt weten waar welke grenzen 
en landen te vinden zijn. Een kaart over klimaatgebieden is natuurlijk wel geschikt als je meer wilt 
weten van verschillende klimaatgebieden maar niet als je informatie zoekt over grenzen en landen. 

Zo zijn er ook verschillende modellen bedacht om besluitvormingsprocessen elk op een andere 
manier te begrijpen. We gaan eerst kort de drie modellen en de verschillen ertussen beschrijven 
en daarna elk model in meer detail bestuderen. In de tabel zie je een overzicht van de belangrijkste 
verschillen. 

Deze paragraaf behandelt 
bijlage 5 van de syllabus.

De schoolleiding bestaat uit 
enkele bestuurders die je kunt 

zien als regering. Deze moet 
zich laten adviseren door 

de medezeggenschapsraad 
(MR). Dit is een soort 
parlement maar dan 

minder machtig want de 
MR kiest de schoolleiding 

niet. De leerlingenraad 
vertegenwoordigt de leerlingen 

en is onderdeel van de MR.

Meer weten? Zie website 6.4 .

Twee kaarten van hetzelfde 
gebied maar elk met een ander 

model van de werkelijkheid. 
Beide nuttig voor andere 

doeleinden. Een model is niet 
de werkelijkheid maar een 
vereenvoudigde weergave 

die helpt om de werkelijkheid 
beter te begrijpen.
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Systeemmodel Stromenmodel Barrièremodel

Een besluitvormings- 
proces is:

... net als een machine ... chaotisch ...  een politieke strijd 
om de macht

De nadruk van  
het model ligt op de:

...  eisen, steun, 
kansen en 
bedreigingen door 
omgevingsfactoren

...  een moment 
waarop toevallig 
een kans is op een 
keuze (window of 
opportunity)

...  macht in 
besluitvorming: 
realisatiemacht en 
hindermacht

Het eerste model dat we straks in detail gaan bestuderen is het systeemmodel van Easton. De 
achterliggende gedachte van dit model is dat politieke besluitvorming het beste te begrijpen is 
als we het beschrijven als een machine: er gaat iets in, besluitvorming vindt plaats en er komt een 
besluit uit. 

Op deze versimpeling is uiteraard kritiek gekomen door andere wetenschappers. Zo heeft Kingdon 
in zijn stromenmodel vooral de chaotische kant van besluitvorming willen benadrukken. Op 
het moment dat een probleem maatschappelijk relevant wordt en meer in het nieuws komt, er 
oplossingen voor handen komen én politiek bestuurders dit belangrijk vinden, zal er een ‘window 
of opportunity’ (beleidsraam) ontstaan en worden besluiten genomen. 

Een ander kritiekpunt op het systeemmodel is dat de politieke besluitvorming plaats zou vinden in 
een ‘black box’. Het systeemmodel maakt het proces rondom besluitvorming wel helder maar niet 
het proces van besluitvorming zelf. Dat doet het barrièremodel scherper. Dit model probeert een 
antwoord te geven op de vraag hoe actoren bepaald beleid proberen te realiseren of juist proberen 
te verhinderen. 

Om de beslissingen door een schoolleiding beter te begrijpen kun je de drie modellen ook 
gebruiken. Bij het systeemmodel verwachten we dat wensen en eisen via de leerlingenraad en 
medezeggenschapsraad (MR) bij de schoolleiding belanden en dat deze besluiten neemt onder 
andere op basis van hoeveel geld (omgevingsfactor) er beschikbaar is. Bij het stromenmodel 
worden besluiten genomen als toevallig dezelfde onderwerpen en oplossingen belangrijk 
gevonden worden door leerlingen, MR en schoolleiding. En het barrièremodel zou beslissingen 
door de MR en schoolleiding verklaren als de uitkomst van een strijd om de macht. 

Systeemmodel
Als eerste bestuderen we het systeemmodel. In dit model wordt besluitvorming vooral gezien als 
een machine of computer: er gaat informatie in (input), dit wordt verwerkt en er komt een beslissing 
uit (output). Vervolgens wordt deze beslissing geëvalueerd en dat kan leiden tot nieuwe input. Op 
deze manier klinkt besluitvorming eenvoudig en dat was ook de insteek van politicoloog Easton, 
de bedenker van het model. 

Easton was vooral geïnteresseerd in de omgevingsfactoren die politieke besluitvorming 
beïnvloeden. Met omgevingsfactoren moet je denken aan kenmerken zoals de groei van de 
economie of relaties met andere landen. Als de economie groeit, biedt dat meer mogelijkheden 
voor politieke besluitvorming dan wanneer de economie door een recessie gaat. Economische 
omgevingsfactoren zijn vaak aan verandering onderhevig maar omgevingsfactoren kunnen ook 
lange tijd stabiel zijn, zoals de landoppervlakte van Nederland. 

We kunnen onder andere de volgende aspecten en ontwikkelingen onderscheiden als 
omgevingsfactoren: demografische, ecologische, culturele, economische, technologische en 
sociale. Naast deze factoren zijn de relaties die Nederland heeft met andere landen van invloed 
op het politieke systeem. Door het lidmaatschap van de Europese Unie, Navo en Verenigde Naties 
heeft het Nederlandse politieke systeem soms meer en soms minder mogelijkheden om besluiten 
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hoofdstuk 7:
verhoudingsvraagstuk: 
maatschappelijke  
verschillen

In het vorige hoofdstuk hebben we stilgestaan bij de rol die de politiek in onze samenleving speelt en 
hoe wij als burgers invloed kunnen uitoefenen op politieke besluiten. In § 2.1 heb je al kunnen lezen over 
begrippen zoals maatschappelijke positie en ladder. In die paragraaf werd het belangrijke kernconcept 
sociale ongelijkheid behandeld. Mensen zijn verschillend en als deze verschillen leiden tot een ongelijke 
waardering is er sprake van sociale ongelijkheid. Vaak gaat dat onbewust omdat de cultuur in een 
samenleving bepaalde verschillen gewoonweg meer waardeert dan andere verschillen. Zo ontstaan 
soorten ongelijkheid in macht, bezit en status. In dit hoofdstuk herhalen we dit kort maar richten wij 
ons op het verhoudingsvraagstuk in Nederland. We gaan het verhoudingsvraagstuk ook behandelen in 
hoofdstuk 12, maar dan gaat het over internationale machtsverhoudingen. Die stippen we hier kort aan.

In dit hoofdstuk gaan we in op de sociale ongelijkheid in Nederland. Welke gevolgen heeft dit voor 
verschillende groepen mensen en de rol die de overheid hierin speelt. En wat is de invloed van de 
veranderingen die zich in een grotere context voltrokken, namelijk het proces van globalisering en de 
hiermee gepaard gaande institutionalisering en europeanisering.

Uit je bubbel
Geboren worden als het kind van een kasteloze in India of als kind van een geslaagde Amerikaanse 
ondernemer maakt nogal verschil voor de manier waarop de rest van je leven eruit zal zien. Het bepaalt 
grotendeels met hoeveel rijkdom en status je opgroeit. Belangrijker is dat het ook vaak bepalend is voor 
de kans op goede zorg en een degelijke opleiding. In Nederland zijn er ook grote verschillen. Die zijn er 
uiteraard tussen arme en rijke gezinnen waarin kinderen opgroeien, tussen jongeren die wel of niet een 
diploma hebben, tussen volwassenen die wel of geen werk hebben. Maar mensen onderscheiden zich 
ook van elkaar als het bijvoorbeeld gaat om geslacht, seksuele voorkeur, religie, etniciteit en leeftijd. 

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

Het hoofdconcept verhouding 
verwijst naar de wijze waarop 
mensen zich van elkaar 
onderscheiden en tot elkaar 
verhouden en de manier 
waarop samenlevingen 
in sociale zin vormgeven 
aan deze verschillen. Het 
verwijst ook naar onderlinge 
betrekkingen tussen staten.

§ 7.1 SOCIALE ONGELIJKHEID EN VERHOUDING
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hoofdstuk 8:
bindingsvraagstuk: 
veiligheid en  
criminaliteit

In dit hoofdstuk bestuderen we met behulp van de kennis en vaardigheden van de hoofdstukken 
één tot en met zes het maatschappelijke vraagstuk veiligheid. Eerst vragen we ons af wat veiligheid 
is en waarom het zo belangrijk is voor een samenleving. In de paragrafen hierna beperken we ons 
specifiek tot criminaliteitsbestrijding. We eindigen het hoofdstuk door terug te keren tot veiligheid 
in het algemeen en zien dan hoe veranderingsprocessen zoals globalisering en rationalisering daar 
invloed op hebben. 

Wat is veiligheid? Veiligheid gaat niet altijd alleen over fysiek geweld of oorlog of bedreiging, maar 
ook over veilig opgroeien of sexting. Huiselijk geweld gaat niet enkel over klappen uitdelen, maar 
ook om het hebben van een veilige thuisssituatie. Ook een pandemie, zoals het coronavirus, kan 
de veiligheid in gevaar brengen. Tijdens de coronacrisis kwam het kabinet met een plan om de 
volksgezondheid te beschermen door middel van een app, maar daar kwamen direct reacties op 
omdat zo’n app de privacy beperkt. Privacy is ook een vorm van veiligheid, namelijk de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van anderen. 

Risicomaatschappij
Wie is verantwoordelijk voor al die dreigingen en moet het oplossen of voorkomen? Wie is er 
aansprakelijk wanneer een zelfrijdende auto iemand aanrijdt? Wie is er aansprakelijk wanneer een 
kind onder het zand komt op een afgesloten bouwterrein? In Nederland kijken we bij dit soort 
situaties al gauw naar de overheid. Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in onze cultuur. 
De mening over wie ergens verantwoordelijk voor is of wordt gehouden verschilt per land. Zo kan 
men in andere landen bijvoorbeeld eerder kijken naar medeburgers of naar zichzelf als primair 
verantwoordelijke, zoals in de Amerikaanse cultuur. 

Dit hoofdstuk is een voorbeeld 
van hoe je een analyse 
van een maatschappelijk 
vraagstuk kunt uitvoeren. 
Dit is vergelijkbaar met 
wat je in domein F van de 
syllabus met eindtermen 
moet kunnen. Tegelijkertijd 
leer je ook meteen veel over 
veiligheid. Meer voorbeelden 
van onderwerpen om te 
analyseren? Zie website 8.1 .

§ 8.1 WAT IS VEILIGHEID?
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hoofdstuk 9:
paradigma’s

Uit je bubbel
Stel je voor dat er op school een probleem wordt ervaren met één van de vele groepjes leerlingen 
die in een pauze samenklonteren. De groep leerlingen duwt en trekt elkaar en staat al gauw bekend 
als ‘de probleemgroep’. De schoolleiding hoort de klachten van bezorgde ouders van brugklassers 
aan en vraagt personeel, ouders en de leerlingenraad om mee te denken. Al gauw vliegen er 
oplossingen over de tafel van ‘Hard aanpakken, dan leren ze het wel af’ tot en met ‘Ze moeten door 
de conciërges meer in de gaten gehouden worden.’ 

Gelukkig wordt het overleg niet gedomineerd door de eerste schreeuwerds en een tunnelvisie. 
Na verder praten komen er meer ideeën die mogelijk nuttig zijn. ‘Ik had van henzelf gehoord dat 
ze zich gediscrimineerd voelen,’ zegt een leerling. ‘Misschien kunnen ze meer betrokken worden 
bij andere groepen leerlingen,’ stelt een ouder voor. Een docent reageert: ‘Bijvoorbeeld bij de 
debatgroep of dat een van hen in de leerlingenraad kan zitten.’ Na nog een tijdje doorpraten stelt 
nog één persoon een vraag: ‘Maar wat als er nu helemaal geen probleemgroep bestaat? Wat als 
deze groep het gewoon normaal vindt met elkaar te stoeien? Hebben we eigenlijk wel een goed 
beeld van de situatie of plakken we er meteen onze eigen opvatting op?’

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 2.5 .

Wil je weten wat een 
tunnelvisie is en hoe 
groepsprocessen kunnen 
leiden tot betere of slechtere 
resultaten als teams? Zie 
website 9.1 .

§ 9.1 INLEIDING

Je kunt naar dezelfde 
situatie op verschillende 
manieren kijken: ingezoomd, 
uitgezoomd, met een bepaald 
filter of vanuit een bepaalde 
hoek. Zo benadruk je andere 
zaken. 
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Uit deze fictieve discussie blijkt dat eenzelfde situatie vanuit verschillende invalshoeken kan 
worden bekeken. Dat hebben we al gezien bij de behandeling van politiek waar ideologieën 
bij keuzes een belangrijke rol spelen. Ook wetenschappelijk zijn er verschillende invalshoeken 
mogelijk en die kunnen we groeperen onder de noemer paradigma’s. 

Definities van paradigma
In dit hoofdstuk gaan we het hebben over vier paradigma’s. Met een paradigma wordt in de 
wetenschapsfilosofie een geheel van veronderstellingen aangeduid. Hoofdconcepten en 
kernconcepten kunnen in verschillende paradigma’s een andere betekenis hebben. Zo wordt 
sociale ongelijkheid bij het ene paradigma gezien als oorzaak van conflicten en veranderingen in 
een samenleving. Maar bij een ander paradigma ligt de nadruk meer op sociale cohesie.

De wetenschapsfilosoof Kuhn definieerde een paradigma als algemeen theoretische aannames en 
wetten, en de technieken om deze toe te passen. Deze worden door de leden van een bepaalde 
wetenschappelijke gemeenschap als uitgangspunt genomen. Een metafoor maakt dit eenvoudiger. 
Een paradigma is een wetenschappelijke bril om op een bepaalde manier beschrijvingen en 
verklaringen te kunnen geven van maatschappelijke verschijnselen.

Een voorbeeld is de vroegere veronderstelling dat de aarde het centrum van het heelal zou moeten 
zijn. Let op het woord ‘moeten’. Dit zouden we een klein paradigma kunnen noemen: het geocentrische 
wereldbeeld. Dit paradigma is inmiddels in de wetenschap vervangen door het heliocentrische 
wereldbeeld waarbij de aarde om de zon draait, omdat er meer natuurwetenschappelijk bewijs 
was dat de aarde om de zon draait en niet andersom. Sommige paradigma’s domineren het 
wetenschappelijk debat op bepaalde momenten in de geschiedenis. Mensen doen niet zomaar 
afstand van een paradigma en een nieuw paradigma wordt slechts langzaam aanvaard.

In de sociale wetenschappen wordt er stevig gedebatteerd over verschillende veronderstellingen. 
Soms zijn die debatten heel fel omdat veel veronderstellingen niet bewezen zijn, maar logisch 
gevonden worden binnen een bepaalde manier van redeneren. Zo overheerst binnen de 
economische wetenschappen het zogeheten rationele actor-paradigma, dat in § 9.2 wordt 
behandeld. Ondanks dat er inmiddels genoeg aanwijzingen zijn dat mensen vaak geen rationele 
keuzes maken, blijft dit paradigma de basis van de economische wetenschap. 

Toch is er ook veel overeenstemming over de aanpak van onderzoek doen en de wetenschappelijke 
methode (zie hoofdstuk 4). In de praktijk bij de sociale wetenschappen wordt empirisch gemeten 
en daarna een verklaring bedacht door een theorie op te stellen. Of er worden hypothesen 
opgesteld en deze worden getoetst aan de werkelijkheid. Tijdens het doen en publiceren van deze 
onderzoeken zien we dat wetenschappers met veronderstellingen komen. Deze uitgangspunten en 
conclusies (theoretische aannames en wetten) worden de basis van een wetenschappelijke traditie 
met eigen invalshoeken. 

Zo zijn er in de afgelopen eeuwen minimaal vier grote paradigma’s binnen de sociale wetenschappen 
ontstaan. Al deze vier paradigma’s gaan over verklaringen voor maatschappelijke verschijnselen 
zoals criminaliteit, armoede, racisme, suïcide en veranderingen zoals individualisering. Elk 
paradigma heeft een andere invalshoek en een ander aandachtsgebied, andere veronderstellingen 
en aannames van waarom actoren tot een bepaalde handeling komen. Kortom, verschillende 
paradigma’s zorgen voor andere verklaringen van dezelfde waargenomen werkelijkheid. 

Tot slot
In de komende vier paragrafen komen de vier dominante paradigma’s in de sociale wetenschappen 
aan de orde. In de laatste paragraaf wordt uitgelegd dat sommige theorieën bij verschillende 
paradigma’s zijn in te delen. Ook zijn er pogingen geweest om paradigma’s samen te voegen.  
Ten slotte wordt één kernconcept vanuit de vier paradigma’s beschreven. Op de website staan nog 
veel meer voorbeelden en vind je verdieping. 

 

Voor maatschappij
wetenschappen moet je 
weten dat paradigma’s 
een groepering zijn van 

theoretische traditities. Anders 
gezegd: theorieën kunnen 

gegroepeerd worden binnen 
een of meer paradigma’s.

Natuurwetenschappers gaan 
vaker impliciet en onbewuster 

uit van heersende paradigma’s 
dan sociaalwetenschappers. 

Maar eens in de zoveel tijd 
komt er een revolutie in het 
denken. Denk aan Einsteins 

relativiteitstheorie of de 
quantummechanica.

Er zijn uiteraard meer 
paradigma’s maar voor het 

eindexamen dien je de grote 
vier te kennen uit de sociologie 
en politicologie. Binnen andere 

wetenschappen zijn andere 
paradigma’s dominant, ook 

binnen de natuurwetenschap. 
Meer weten? Zie website 9.1 .
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 §  9.2 RATIONELE ACTOR-PARADIGMA

Het rationele actor-paradigma is wellicht het meest bekende paradigma, en waarschijnlijk ook het 
oudste van de vier paradigma’s. In deze paragraaf bespreken we dit paradigma. We kijken eerst 
naar de kenmerken en beschrijven dan een aantal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Daarna 
wordt de historische context van het rationele actor-paradigma gepresenteerd. Dit doen we door 
de ideeën van Adam Smith te bespreken. Smith is volgens velen de grondlegger van de moderne 
economie. In zijn denken is het rationele actor-paradigma steeds terug te zien. Tot slot bespreken 
we moderne theorieën die uitgaan van een rationele actor en kijken we vanuit dit paradigma naar 
het hoofdconcept verandering.

Het rationele actor-paradigma in het kort
Het rationele actor-paradigma gaat uit van rationeel handelen. Dit houdt in dit geval in dat handelen 
van zowel een individu als van het collectief wordt gezien als gevolg van logische afwegingen. In 
deze afweging draait het volgens dit paradigma om zogenaamde nutsmaximalisatie: het streven 
naar zoveel mogelijk baten en zo min mogelijk kosten. Doelen kunnen op verschillende manier 
worden gerealiseerd en de keuze tussen alternatieven wordt door actoren op rationele wijze 
gemaakt, namelijk door de kosten en baten die aan die alternatieven zijn verbonden tegen elkaar 
af te wegen. Dus wanneer er verschillende alternatieven zijn om uit te kiezen, zal – volgens dit 
paradigma – een actor altijd kiezen voor de optie waarbij de baten worden gemaximaliseerd en/of 
de kosten worden geminimaliseerd. 

Een voorbeeld uit het dagelijks leven is het heffen van accijnzen op sigaretten en alcohol door de 
overheid. Door deze producten duurder te maken, hoopt de overheid ongezond gedrag te ontmoedigen. 
Het idee is dat de baten (het roken en drinken) niet langer opwegen tegen de kosten en dat men het 
gedrag daarom zal nalaten of verminderen. Andersom werkt het ook: overheden geven subsidies voor 
bijvoorbeeld zonnepanelen zodat de hoge kostprijs mensen er niet langer van weerhoudt om ze aan 
te schaffen. De kosten worden verminderd en de baten blijven overeind. Volgens het rationele actor-
paradigma zullen meer mensen dan kiezen voor zonnepanelen op hun dak. 

Ook belangrijk om te beseffen bij dit paradigma is dat er vooral op microniveau wordt gekeken 
naar verklaringen voor maatschappelijke verschijnselen. Een maatschappelijk probleem zoals 
woningnood of sociale ongelijkheid wordt, volgens dit paradigma, verklaard vanuit de totale 
hoeveelheid individuele afwegingen die mensen maken. Het handelen op microniveau leidt dus 
tot maatschappelijke verschijnselen op macroniveau. Als bijvoorbeeld veel mensen een afweging 
maken op microniveau tussen ‘lang bij mijn ouders blijven wonen’ of ‘snel op mezelf wonen’ heeft 
dat gevolgen op macroniveau voor de woningnood. 

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 2.5 .

Zoals een weegschaal laat 
zien hoe zwaar of licht iets 
is, zo maken actoren een 
afweging tussen kosten en 
baten en maken een keuze 
voor de meeste baten met de 
minste kosten.

Kosten Baten
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Belangrijke aannames van het rationele actor-paradigma
De belangrijke aannames en redeneringen binnen dit paradigma zijn: 
• Om doelen te bereiken of aan nutsmaximalisatie te doen, wegen actoren doelgericht 

handelingsmogelijkheden tegen elkaar af met een rationele afweging van kosten en/of baten.
• Rationeel handelen van actoren ordent de samenleving, omdat door deze handelingen sociale en 

politieke verhoudingen en bindingen ontstaan. Als individuen zien dat een hoger diploma meer 
carrièrekansen biedt, zal een samenleving mensen met diploma’s meer status geven. Ongelijke 
behandeling tussen mensen met verschillende onderwijsniveaus is dan een gevolg hiervan.

• Handelen vanuit een afweging tot nutsmaximalisatie door het individu kan (onbedoeld) nadelige 
gevolgen hebben voor het collectief. Anders gezegd: de keuze die voor een individu rationeel 
zijn om te maken, kan voor het collectief negatieve gevolgen hebben. Individuele en collectieve 
rationaliteit kunnen dus van elkaar verschillen. Als individuen zien dat het met een bank niet 
goed gaat, kunnen ze massaal besluiten hun geld van de bank te halen. Het gevolg is nu precies 
dat de bank failliet gaat. We noemen dit een sociaal dilemma: het gevolg van eigen keuzes en 
gedrag hangt af van de handelingen van anderen. 

Deze aannames worden later in deze paragraaf nog verder besproken. Eerst kijken we naar de 
geschiedenis van dit paradigma. We duiken daarvoor in de bubbel van filosoof Adam Smith.

Vanuit een historische bubbel
Om het denken van Smith goed te kunnen begrijpen, is het belangrijk iets te weten over de bubbel 
waarin hij leefde, namelijk het relatief welvarende Groot-Brittannië in de tweede helft van de 18e 
eeuw. In deze tijd was men bang dat welvaart eindig was en daarom wierp men handelsbarrières op. 
De gedachte hierachter was dat de eigen welvaart hiermee beschermd zou worden (mercantilisme). 
Smith verwonderde zich hierover en ging op zoek naar een antwoord op de vraag waarom sommige 
landen zeer welvarend zijn en andere landen minder of zelfs helemaal niet. Dit leidde tot zijn 
bekende werk ‘An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations’. 

In zijn onderzoek concludeerde Smith onder andere dat de welvaart van een land voor een 
belangrijk deel wordt bepaald door de arbeidsproductiviteit. Hoe hoger deze is, hoe meer welvaart 
een land geniet. Wat is bepalend voor de mate van arbeidsproductiviteit en hoe kan deze verhoogd 
worden? Als taken worden opgesplitst en mensen zich specialiseren in bepaalde handelingen dan 
kan er veel meer geproduceerd worden. Smith noemt dit arbeidsdeling. Deze verdeling van arbeid 
betreft de handelingen van het individu, maar ook het totaal van verschillende beroepen in de 
samenleving. Hoe meer specialisatie van taken, hoe meer arbeidsdeling, hoe groter de welvaart 
in totaal. Moderne samenlevingen kennen veel arbeidsdeling en zijn daarom welvarender dan 
premoderne samenlevingen. 

Het kunnen specialiseren en verdelen van taken middels arbeidsdeling vereist echter een markt 
waar de goederen en diensten van de ene specialist kunnen worden geruild met die van een ander. 
Adam Smith pleit daarom ook tegen het mercantilisme en voor de vrije markt. Op die vrije markt 
zou dan vanzelf door vraag en aanbod de beste ruil worden gemaakt. Vanuit het principe ‘geef me 
wat ik wil en ik geef jou wat jij wilt’ zal gezond eigenbelang leiden tot de meeste welvaart. Er komt 
meer welvaart in de samenleving omdat mensen meer produceren dan ze nodig hebben en ook 
meer kunnen kopen dan ze nodig hebben om te bestaan.

Smith gaat ervan uit dat de bakker ons brood niet bakt uit liefde voor zijn klanten, maar om er 
zelf beter van te worden en daarom het beste brood tegen de voordeligste prijs aanbiedt. Het 
mensbeeld van Smith is dat van de rationele actor. Mensen maken rationele afwegingen tussen 
keuzes die baten en kosten met zich meebrengen. 

In de samenleving als geheel wordt de welvaart uiteindelijk - aldus Smith - rechtvaardig verdeeld 
omdat ieder door het inzetten van het verstand, de ratio, kan kiezen om eigen vaardigheden in te 
zetten. Zij die slimmer kiezen en vaardiger zijn, krijgen meer welvaart. Het verstand is dus bepalend 
voor de welvarendheid van een individu. Smith concludeert daarom dat het rationele handelen 
het verschil maakt tussen de welvaart van verschillende landen of individuen. Hoe rationeler de 
kosten-batenafweging wordt benaderd (nutsmaximalisatie), hoe welvarender een samenleving of 
individu zal zijn. 

Denk weer aan het dilemma 
van de collectieve actie dat 

al eerder is behandeld. Voor 
een individu kan het rationeel 

zijn om free rider te zijn 
(microniveau). Maar daardoor 
worden collectieve goederen 

misschien niet geproduceerd. 
En dat is irrationeel op 

macroniveau.

Meer weten over de 
achterliggende redeneringen 

van Smiths onderzoek? Zie 
website 9.2.

Arbeidsdeling wordt ook wel 
arbeidsverdeling genoemd.

Smith gebruikt bij het 
markmechanisme de term 

‘invisible hand’. Het is alsof 
een onzichtbare hand vraag, 

aanbod en prijs lijkt te sturen.

Wat rechtvaardig is, is een 
politiekfilosofische vraag. 

In hoofdstuk 5 werden 
verschillende ideologieën 

behandeld die verschillende 
antwoorden geven op de vraag 

wat rechtvaardig is. Welke 
ideologie past bij de mening 

van Smith?
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In het denken van Smith herkennen we heel duidelijk de rationele actor. Het is het verstand, de 
ratio, dat de doorslaggevende factor is voor individuen, groepen en samenlevingen bij het bepalen 
van gedrag. Aan het getoonde gedrag gaat een keuze vooraf.

Voorbeeld van een theorie bij dit paradigma
In hoofdstuk 8 zijn enkele criminologische theorieën behandeld die crimineel gedrag verklaren. 
Sommige van die theorieën gaan uit van het rationele actor-paradigma zoals de rationele 
keuzetheorie. Deze theorie gaat ervan uit dat wanneer de baten hoger zijn dan de kosten, de 
kans groot is dat iemand voor crimineel gedrag kiest. Hier is duidelijk sprake van de aanname dat 
nutsmaximalisatie de basis is van iemands gedrag.

Bestrijding van crimineel gedrag is volgens deze theorie en dit paradigma dan ook eenvoudig 
door de baten te verkleinen en de kosten te verhogen. Dat kan bijvoorbeeld door de straffen te 
verhogen en de pakkans te vergroten. Maar ook door criminaliteit minder te laten lonen zoals het 
aanpakken van heling. Als het namelijk minder loont om gestolen spullen door te verkopen, wordt 
er minder gestolen, zo kan geredeneerd worden. 

Verandering
Binnen het hoofdconcept Verandering worden maatschappelijke vraagstukken behandeld over 
hoe samenlevingen zich ontwikkelen. Vanuit het rationele actor-paradigma wordt verondersteld 
dat verandering in een samenleving zal plaatsvinden als actoren verwachten dat de baten van 
de verandering opwegen tegen de verwachte kosten. Of als het bestaande evenwicht in de 
samenleving wordt verstoord, doordat de belangen van actoren veranderen of er nieuwe actoren 
verschijnen met nieuwe belangen.

Dit paradigma heeft dus als veronderstelling dat de mens een rationeel wezen is dat eigenbelang 
nastreeft. De keuzes die mensen maken zijn gebaseerd op een kosten-batenafweging. Deze 
veronderstelling had – zo kun je achteraf zeggen - grote impact op de manier waarop wij onze 
samenleving ingericht hebben en ons als mensheid zijn gaan gedragen. Deze opvatting sijpelde 
namelijk door in tal van onderdelen van de samenleving en veroorzaakte grote veranderingen. 

De mens werd steeds meer gezien als een wezen wiens richting van handelen te sturen was door 
de kosten-batenafweging van individuen te beïnvloeden. Overheden kunnen de samenleving 
vanuit die inzichten op een bepaalde wijze vorm geven. De overheid probeert dat vandaag de 
dag nog steeds door het creëren van ‘prikkels’. Bijvoorbeeld door accijns te heffen op ongezonde 
of vervuilende producten of subsidies in te stellen om positief gedrag te stimuleren. Zo hoopt de 
overheid individuen, die aan nutsmaximalisatie doen, te verleiden om ander gedrag te vertonen. 

Op tal van terreinen zie je het mensbeeld van de rationele actor in de samenleving opduiken. 
Denk aan gangpaden in winkels waar de verschillende producten op verschillende hoogte staan 
zodat consumenten verleid worden de duurste producten te nemen. Of de gepersonaliseerde 
advertenties op internet die dankzij cookies aansluiten bij de laatste zoekopdracht.

Tot slot
In deze paragraaf is de theorie van Smith bestudeerd. Smith verwonderde zich over de 
maatschappelijke verschijnselen in zijn tijd. Hiermee legde hij de basis voor wat we nu het rationele 
actor-paradigma noemen. De kern van dit paradigma is de veronderstelling dat actoren streven 
naar nutsmaximalisatie. Een voorbeeld daarvan is de rationele keuzetheorie die criminaliteit 
verklaart vanuit nutsmaximalisatie. 

In de volgende paragraaf behandelen we het conflict-paradigma. Dit paradigma volgt het redeneren 
bij de theorieën van Karl Marx en kent daardoor andere veronderstellingen en invalshoeken dan 
het rationele actor-paradigma.

Je hoeft hoofdstuk 8 niet 
gelezen te hebben om deze 
voorbeelden te begrijpen.

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

Het hoofdconcept Verandering 
verwijst naar richting en 
tempo van ontwikkelingen 
in de samenleving en de 
(on)mogelijkheden deze te 
beïnvloeden.
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§ 9.3 CONFLICT-PARADIGMA

De Industriële Revolutie leek het gelijk van Smith te bewijzen. Zijn gedachtegoed werd door velen 
in moderne samenlevingen omarmd. Rationalisering werd overal gezien en toegepast. De bevolking 
groeide en de aanblik van steden veranderde snel in de negentiende eeuw. Nieuwe fabrieken werden 
net buiten de oude stadsmuren geplaatst. Door rationalisering in de militaire technologie waren 
stadsmuren toch al niet meer geschikt als verdedigingswerk. De toegenomen kracht van kanonnen 
maakte muren zinloos. Stadsmuren werden vervangen door woningen van arbeiders en de stenen 
werden gebruikt voor de bouw van fabrieken. In deze fabrieken werden de ongeschoolde arbeiders 
vaak uitgebuit. Dat leidde tot kritiek, onder andere van Karl Marx die Das Kapital schreef over het 
kapitalisme.

In deze paragraaf staat het conflict-paradigma centraal waarvan Marx de grondlegger is. Na een korte 
schets van dit paradigma worden de belangrijkste aannames gepresenteerd. Deze moet je kennen, 
begrijpen en kunnen toepassen op het eindexamen. We vergelijken kort het conflict-paradigma 
met het eerdergenoemde rationele actor-paradigma en schetsen de historische context waarin 
Marx tot zijn redeneringen en aannames kwam. Tot slot wordt een moderne criminologische theorie 
als voorbeeld genoemd van een theorie binnen het conflict-paradigma. Ook zal het hoofdconcept 
Verhouding worden besproken in relatie tot dit paradigma. 

Het conflict-paradigma in het kort
Dit paradigma heeft die naam gekregen omdat de kern ervan het idee is dat groepen in de samenleving 
een belangenstrijd met elkaar voeren. Wetenschappers die vanuit het conflict-paradigma redeneren, 
gaan ervan uit dat maatschappelijke tegenstellingen leiden tot conflicten in een samenleving. 
Deze conflicten zijn bepalend voor een alsmaar veranderende maatschappij, die steeds opnieuw 
maatschappelijke tegenstellingen en daaruit voortvloeiende conflicten voortbrengt. Zo was er tijdens de 
Middeleeuwen een tegenstelling tussen adel en burgerij en later tussen rijke burgers en arme arbeiders. 

Binnen het redeneren van het conflict-paradigma ligt de focus op machtsverschillen tussen groepen 
in een samenleving. De ene groep heeft meer macht dan de ander omdat er een ongelijke verdeling 
is van belangrijke hulpbronnen. Denk aan economisch, politiek, cultureel en sociaal kapitaal, 
bijvoorbeeld geld, macht, aanzien (status) en sociale contacten. 

In tegenstelling tot de paradigma’s die in § 9.4 en § 9.5 worden behandeld, gaat het conflict-paradigma 
ervan uit dat er tussen de verschillende groepen in een samenleving weinig overeenstemming is over 
waarden en normen. Als deze overeenstemming al te vinden is, is deze opgelegd door de dominante 
maatschappelijke groepering (kapitaalbezitters). Sociale cohesie kan wel tot stand komen tussen 
groepen met dezelfde belangen die dan samen de strijd voeren tegen andere groepen. 

Belangrijke aannames van het conflict-paradigma
De belangrijke aannames van het conflict-paradigma zijn: 
• Ongelijkheden in de samenleving zijn het gevolg van machtsverschillen.
• Ongelijkheden leiden uiteindelijk tot tegenstellingen, conflicten of strijd.
• Strijd kan resulteren in het verdwijnen van ongelijkheden door de afschaffing van de oude 

machtsmiddelen of de herverdeling van de hulpbronnen/goederen.
• Na strijd kan gelijkheid ontstaan, maar na verloop van tijd zullen zich weer nieuwe vormen van 

ongelijkheid voordoen.

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 2.5 .

Op p.22 van dit lesboek werden 
drie van deze vier soorten 

kapitaal al genoemd. Politiek 
kapitaal bestaat voornamelijk 

uit macht.

Schema 9.3: Redenering 
volgens het conflict

paradigma

Machts-
verschillen

Sociale 
ongelijkheid

Conflicten
Verandering 
samenleving

Groep met 
veel macht

Groep met 
weinig macht
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Vergelijking met andere paradigma’s
De overeenkomst tussen het conflict-paradigma en het rationele actor-paradigma is dus dat in 
beide gevallen uitgegaan wordt van een strijd om belangen. Eén van de verschillen is dat het 
rationele actor-paradigma deze strijd op microniveau bestudeert en het conflict-paradigma op 
macroniveau. 

Een ander belangrijk verschil is dat bij het conflict-paradigma ervan uit wordt gegaan dat sociale 
ongelijkheid (machtsverschillen) in een samenleving bepaalt hoeveel status, bezit en welvaart 
de verschillende groepen en individuen zullen krijgen. Vanuit het rationele actor-paradigma is 
de redenering precies andersom: sociale ongelijkheid in een samenleving is het resultaat van 
nutsmaximalisatie op microniveau. 

Vanuit een historische bubbel
Het schrijven van Das Kapital door Marx kan niet los gezien worden van de tijdgeest van toen. 
De samenleving veranderde in rap tempo door de komst van fabrieken. De arbeid die de meeste 
mensen verrichten stond daarvan onder invloed. Het platteland werd ingeruild voor de stad en 
machines namen steeds meer de plek van arbeiders in. Er was een groot aanbod van ongeschoolde 
arbeiders waardoor – op een volledig vrije markt – de lonen laag waren. De omstandigheden 
in steden waren ronduit slecht en de sociale ongelijkheid steeg hard. Arbeiders werden arm, 
kapitaalbezitters (zoals fabriekseigenaren) werden rijk. 

Marx was een Duitser van oorsprong, maar was naar Engeland gevlucht waar hij samen met zijn 
vriend Friedrich Engels het Communistisch Manifest publiceerde met de beroemde woorden: ‘Een 
spook waart door Europa  het spook van het communisme’ . Dit publiceerden zij in 1848 - het 
burgerlijk revolutiejaar. Uiteindelijk heeft dit politieke schrijven een grote invloed in Europa en 
de rest van de wereld gehad. Veel linkse actoren putten er inspiratie uit om de samenleving te 
veranderen. 

In 1867 verscheen Das Kapital wat door velen als Marx’ grootste werk wordt beschouwd. Marx 
analyseert de werking van het kapitalistische vrije marktsysteem. Volgens Adam Smith is dit een 
manier om welvaart te vergroten voor iedereen. In de analyse van Marx is er echter geen ‘onzichtbare 
hand’ die de welvaart op rechtvaardige wijze over de samenleving verdeelt. Het kapitalistische 
systeem verdeelt de samenleving in kapitaalbezitters en arbeiders. De weinige kapitaalbezitters 
hebben de macht en bezitten fabrieken en land. Een groot deel van de mensen wordt echter 
geboren met enkel zichzelf (hun arbeid) om te verkopen. De rijkdom van een elite neemt toe zonder 
dat deze hoeft te werken. Degenen met macht maken anderen tot slaaf en buiten hen uit.

In het denken van Marx is duidelijk het redeneren vanuit het conflict-paradigma te herkennen. 
Sociale ongelijkheid en conflicten tussen groepen met belangentegenstellingen staan centraal. 
Deze conflicten kunnen een samenleving veranderen. En andersom: veranderingen in de 
samenleving bepalen nieuwe machts- en bezitsverhoudingen in een samenleving. 

Voorbeeld van een theorie bij dit paradigma
Ook vandaag de dag zijn er (neo)marxistische theorieën waarbij er geredeneerd wordt vanuit het 
conflict-paradigma. Bijvoorbeeld theorieën over de emancipatie van vrouwen en minderheden 
en de afhankelijkheidstheorieën die de economische onderontwikkeling van landen vanuit dit 
paradigma verklaren.

In hoofdstuk 8 werden enkele criminologische theorieën behandeld die criminaliteit verklaren. 
De theorie die het beste past bij het conflict-paradigma is de structurele deviantietheorie. Deze 
beschouwt criminaliteit als een logisch resultaat van sociale ongelijkheid in een samenleving. In 
een kapitalistische samenleving zoals de onze hebben sommige mensen meer machtsmiddelen 
dan anderen. Deze machtige groep vergaart bezit en status en beschermt zichzelf door wetten in 
hun voordeel te laten werken, zelfs door wetten naar haar hand te zetten. Een voorbeeld hiervan 
is dat veel krottenwijken in de wereld bestaan uit illegale woningen. Maar de armen die er wonen 
kunnen geen legaal huis betalen. De rijken beschermen zich tegen de armen in ommuurde wijken, 
gated communities of hekwerkwijken genoemd. Ook de wetten die aftrekposten voor de belasting 
bepalen kunnen in het voordeel van rijken zijn, zoals de hypotheekrenteaftrek. 

Dit is natuurlijk maar een heel 
korte samenvatting van het 
gedachtegoed van Marx. Meer 
weten? Zie website 9.3 .

De afhankelijkheidstheorieën 
worden in § 12.5 behandeld.
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De belangrijkste veronderstelling van het conflict-paradigma is goed te herkennen in deze theorie; 
namelijk dat sociale ongelijkheid leidt tot een conflict om belangen tussen groepen. De mensen 
met macht bepalen wat wel of niet binnen de wet valt. Zo zijn er grote multinationale bedrijven die 
proberen zo min mogelijk belasting te betalen. 

Verhouding
De focus van het conflict-paradigma ligt bij de hoofdconcepten Verhouding en Verandering. 
Verhouding omdat sociale ongelijkheid, macht en conflict kernconcepten zijn die passen bij 
dit hoofdconcept. Zij vormen de kern van de studie door wetenschappers vanuit het conflict-
paradigma. En het hoofdconcept Verandering omdat de belangentegenstelling de motor is voor 
veranderingsprocessen. Dat is ook zichtbaar geweest in veel moderne samenlevingen. 

Want aan de ene kant zijn er revoluties geweest die onder andere voortkwamen uit het conflict tussen 
arbeid en kapitaal zoals in Rusland, China en Cuba. Maar aan de andere kant zijn er ook geweldloze 
veranderingen geweest, zoals de sociale wetgeving die de basis werd van de verzorgingsstaat. 
De vrije markt werd in veel West-Europese landen steeds meer gereguleerd, een proces dat 
bij institutionalisering hoorde. Het conflict-paradigma verklaart dit als een machtsspel tussen 
arbeidersklasse en kapitaalbezitters. Tijdens deze strijd zijn vakbonden en sociaaldemocratische 
politieke partijen opgericht. Deze actoren hebben mede gezorgd voor sociale wetten zoals de 
ziektewet.

Vanuit het conflict-paradigma wordt niet alleen maar naar verschillen in macht en bezit gekeken 
maar ook naar verschillen in status. De elite van kapitaalbezitters kan namelijk prima een eigen 
wereldje met een eigen subcultuur creëren. Zo kunnen ze aan uitsluitingsprocessen doen die 
mensen uit andere klassen weerhoudt en alleen hen beloont die het juiste cultureel kapitaal 
hebben. Een voorbeeld van cultureel kapitaal is opleidingsniveau. In de afgelopen decennia is er 
sprake van diploma-inflatie wat inhoudt dat er steeds meer diploma’s nodig zijn voor een bepaalde 
baan. Dat sluit mensen uit lagere klassen vaak uit omdat opleidingsniveau voor een belangrijk deel 
wordt bepaald door het milieu waar mensen in opgroeien. 

Naast bezit, macht en status is tegenwoordig ook informatie een belangrijke bron van onderscheid 
tussen degenen met kapitaal en zij die dat niet hebben. Sommige mensen zijn digibeet en anderen 
digitaal zeer vaardig. Deze digitale kloof vergroot de sociale ongelijkheid. 

Kortom, Verhouding is de motor achter de veranderende samenleving. Sociale ongelijkheid en de 
conflicten die daaruit voortkomen bepalen nieuwe structuren die weer op hun beurt tot nieuwe 
verhoudingen en andere vormen van sociale ongelijkheid zullen leiden. 

Tot slot
In deze paragraaf is eerst de bubbel in de tijd van Marx en zijn theorie behandeld. Daarna is de 
kern van het conflict-paradigma gepresenteerd en is deze vergeleken met andere paradigma’s. De 
structurele deviantietheorie is een concreet voorbeeld van een theorie die binnen de traditie van 
het conflict-paradigma staat. 

In de volgende paragraaf presenteren we het functionalisme-paradigma dat gebaseerd is op het 
denken van Durkheim.

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

Het hoofdconcept Verhouding 
verwijst naar de wijze waarop 

mensen zich van elkaar 
onderscheiden en tot elkaar 

verhouden. En de manier 
waarop samenlevingen 

in sociale zin vormgeven 
aan deze verschillen. Het 

verwijst ook naar onderlinge 
betrekkingen tussen staten.

Naas de bekende revoluties zijn 
er ook veel vergeten revoluties 

geweest. Vergeten omdat ze zijn 
geflopt, zoals de ‘Vergissing 
van Troelstra’ in Nederland. 

Meer weten? Zie website 9.3 .

In hoofdstuk 7 is uitgebreid 
stil gestaan bij sociale 

ongelijkheid in Nederland.  
Hoe hoger de eisen voor een 

diploma, des te lager de 
kansen voor kinderen van 

laagopgeleiden.
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hoofdstuk 10:
natievorming

In § 1.1 werden drie verschillende aspecten van identiteit behandeld: persoonlijk, sociaal en 
collectief. Bij collectieve identiteit gaat het om het beeld dat bij een groep hoort. In dit hoofdstuk 
gaan we uitgebreid in op de collectieve identiteit van Nederland. Natievorming staat daarbij 
centraal als proces. 

Uit je bubbel
Twee verhalen. Ten eerste, stel je voor dat een groep mensen in Nederland besluit om hun provincie 
tot een nieuwe soevereine staat uit te roepen. Mensen die ervan overtuigd zijn dat ze tot een ander 
volk behoren dan Nederlanders. Ze willen hun eigen wetten, tradities en taal en de beschikking 
over hun eigen grondgebied met hulpbronnen. Hoe zou de Nederlandse staat hierop reageren? 

Ten tweede. Stel je voor dat een deel van Nederland omringd wordt door een buurland (een 
enclave) en dat dit buurland besluit om dat stukje Nederland te annexeren, onderdeel te maken 
van hun eigen staat. Hoe zou de Nederlandse staat hierop reageren?

Deze situaties zijn niet zo fictief als ze lijken. In de herfst van 2020 brak er een oorlog uit tussen 
Azerbeidzjan en Armenië over een gebied dat Nagorno-Karabach of Artsach heet. Dat gebied is 
omringd door Azerbeidzjan, maar er wonen voornamelijk Armeniërs. Beide staten claimen het 
gebied en zijn bereid om militairen ervoor te laten sneuvelen. Ook op internet is er een oorlog 
uitgebroken met behulp van memes. De ene groep beweert zoiets als het eerste verhaal hierboven  
en de ander zoiets als het tweede verhaal. Wie heeft er gelijk? Of maakt dat niet meer uit? 

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 14.2.

§ 10.1 CONTEXT: DE NEDERLANDSE IDENTITEIT
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hoofdstuk 11:
modernisering

Uit je bubbel
Als jij in een drukke winkelstraat, op een station of een vliegveld loopt, zie je veel onbekenden. 
Meestal blijken die geen bedreiging voor jouw spullen of jezelf. De kans dat je door een onbekende 
ontvoerd of vermoord wordt, is niet zo groot. Maar voor mensen in een traditionele tribale 
samenleving waren vreemden vaak bedreigend, alleen de eigen stamleden werden vertrouwd. 
Vermoord worden door een vreemde kwam in een traditionele samenleving veel meer voor dan in 
een moderne samenleving.

In ‘The World Until Yesterday’ beschrijft Jared Diamond de culturen van traditionele samenlevingen 
en hoe die verschillen met die van moderne samenlevingen. We zien grote verschillen in de manier 
waarop er met ouderen in de samenleving wordt omgegaan. Zo laten veel nomadenvolken in 
traditionele samenlevingen hun ouderen achter als ze ziek worden. Ze trekken dan weg om ergens 
anders verder te leven. Sommige volken rondom de Stille Oceaan laten een oudere in een boot 
naar de horizon vertrekken om nooit meer terug te komen. Er zijn ook traditionele samenlevingen 
waarin ouderen bij hun kinderen in huis gaan wonen. Als hun tanden uitgevallen zijn, kauwen de 
kinderen het eten voor zodat de ouderen het makkelijker kunnen eten. En er zijn samenlevingen 
waar weduwen worden gedood als hun echtgenoot is overleden. 

In een moderne samenleving worden ouderen vaak niet meer in huis opgenomen, maar leven 
ze zelfstandig totdat ze hulpbehoevend worden. Dan gaan ze wonen in een verzorgingshuis. Dat 
beeld zie je in de meest moderne samenlevingen. 

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 19.1 .

Nog meer manieren van 
omgang met ouderen 
vergelijken? Zie website 11 .1 .

§ 11.1 CONTEXT: TRADITIONEEL OF MODERN
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hoofdstuk 12:
machtsverhoudingen
in de wereld

Uit je bubbel: piraterijbestrijding
Piraterij bestaat al sinds het begin van de scheepvaart. Het betekent dat de bemanning van het ene
schip een ander schip kaapt en de goederen rooft en soms mensen ontvoert. Vaak denken mensen
bij piraterij aan vroeger, aan kapiteins met een lapje voor een oog en de doodshoofdvlag wapperend
aan de mast. Of wordt het beschouwd als iets grappigs. Films als Pirates of the Caribbean dragen
bij aan die beeldvorming. En toch is piraterij serious business.

Sinds 2010 hebben wereldwijd meer dan 2600 aanvallen door piraten plaatsgevonden. Ruim
vierhonderd mensen werden door piraten gegijzeld en er werden tientallen miljoenen dollars aan
losgeld betaald. Voor de scheepvaart is piraterij nog steeds een factor om rekening mee te houden.
Er is ingeschat dat de transportkosten door de dreiging van piraterij acht procent hoger uitvallen.

De aanpak van piraterij is niet eenvoudig. Wetsovertredingen op het land vallen onder het recht van 
het land waar het delict heeft plaatsgevonden. Omdat land verdeeld is onder veel staten, kunnen de 
overtreders berecht worden. Maar dat geldt niet voor de zeeën. De internationale wateren behoren 
niet toe aan een staat en vallen dus niet onder de wetgeving. Mede daarom was het lastig om 
het probleem aan te pakken. Een mogelijke oplossing zou een samenwerking kunnen zijn tussen 
verschillende landen, maar dan speelt het dilemma van de collectieve actie een rol. Mogelijke free 
riders profiteren van de collectieve actie door anderen maar betalen niet mee aan de kosten. Ook 
willen niet alle staten een deel van hun soevereiniteit opgeven, waardoor het moeilijk blijft om de 
piraten aan te pakken.

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 12.5 , 13 .2 en 13 .3 .

§ 12.1 NEDERLANDS BUITENLANDS BELEID
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Ontstaan fragiele staten
Kolonisatie en dekolonisatie zijn processen die van invloed zijn geweest op de (onder)ontwikkeling 
van staten, maar zijn ook een oorzaak dat veel staten geen krachtig bestuur hebben. We noemen 
staten die wankel zijn fragiele staten (of falende staten). Dit zijn staten waar onder andere 
burgeroorlogen kunnen uitbreken.

Veel fragiele staten zijn te vinden op plaatsen waar vroeger een koloniale macht de dienst 
uitmaakte. De grenzen zijn meestal niet ‘natuurlijk’, maar soms gewoon met een liniaal getrokken 
door westerse landen zoals Frankrijk en Engeland. Politieke instituties zijn van bovenaf opgelegd en 
een goedwerkende trias politica is er niet of nauwelijks. Rechters zijn niet onafhankelijk en burgers 
worden daardoor onvoldoende beschermd tegen bestuurders die hun macht kunnen misbruiken. 
Ook kan geen professionele bureaucratie worden opgezet waarin objectiviteit, neutraliteit en 
rechtsgelijkheid centraal staan. 

Na de dekolonisatie, die plaatsvond na de Tweede Wereldoorlog, vervielen veel voormalige 
koloniën in een dictatuur. Vaak kwam een leider van een clan of stam aan de macht die zijn macht 
misbruikte om zijn eigen groep te bevoordelen. Door deze corruptie kon er vaak geen professionele 
bureaucratie worden opgezet. Deze machthebber ontpopte zich veelal als dictator en werd tijdens 
de Koude Oorlog vaak kritiekloos door de Sovjet-Unie of door de Verenigde Staten ondersteund. 
De bevolking werd onderdrukt en uitgebuit en veel grondstoffen werden goedkoop geëxporteerd 
in ruil voor (dure) wapens. Na de val van de Berlijnse Muur (1989) en het einde van de Koude Oorlog 
viel de sponsoring door de supermachten weg. Daarmee werd ruimte gegeven aan opstandelingen, 
waardoor het aantal burgeroorlogen (intrastatelijke conflicten) toenam. Het aantal interstatelijke 
conflicten (oorlogen tussen staten) is sinds 1945 juist gedaald.

Kenmerken fragiele staten
De grens tussen een fragiele staat en een functionerende staat is moeilijk te trekken. Het is 
een glijdende schaal. We spreken van een fragiele staat als een of beide van de volgende twee 
kenmerken van toepassing zijn. 

1. De interne rechtsorde kan niet meer gehandhaafd worden. De veiligheid van de burgers kan niet 
meer worden gegarandeerd omdat de staat het geweldsmonopolie verloren heeft. Het wordt 
dan een anarchie, een land waarin het politiek bestuur niet meer goed functioneert met het 
risico op een oorlog van allen tegen allen. Als de staat zijn geweldsmonopolie kwijt is, kun je 
niet meer spreken van een functionerende staat. Zo’n situatie is te zien bij een burgeroorlog of 
als delen van het land door misdaadorganisaties worden beheerst. 

2. Belangrijke openbare diensten (collectieve goederen) zoals medische zorg, onderwijs, brandweer, 
et cetera kunnen niet meer geleverd worden. Soms zie je dit laatste bij een natuurramp, wanneer 
elektriciteit, stromend water en het riool uitgeschakeld zijn. Maar de COVID-19-pandemie heeft 
ook laten zien dat sommige overheden niet altijd goed meer kunnen zorgen voor een belangrijk 
collectief goed, zoals volksgezondheid. 

Zie § 6.3 om meer te weten 
over een professionele 
bureaucratie die gevormd is 
door rationalisering.

Een kaart met de failed states 
index. Hoe donkergroener de 
kleur, hoe stabieler een staat. 
Hoe donkerroder de kleur, hoe 
instabieler. Kaart gemaakt 
door Randam, Wikipedia.
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Beide kenmerken geven een te lage interne soevereiniteit weer van een staat. De overheid heeft 
dan te weinig gezag in grote delen van het land. In veel landen accepteert de bevolking een macht 
boven zich die kan ingrijpen in haar leven door het opleggen van regels en het verplichten van 
belastingen. In sommige landen is dat niet het geval en is er sprake van een opstandige bevolking, 
of zijn er groepen burgers die elkaar bevechten. In zo’n situatie is er geen interne soevereiniteit, 
namelijk dat de staat door de bevolking wordt erkend als het hoogste gezag op het grondgebied 
dat tot de staat behoort. In dat geval spreken we van fragiele staten.

Het probleem ‘fragiele staten’
Buitenlandse actoren kunnen belang hebben bij het laten voortbestaan van een situatie waarin een 
staat faalt. Als staten economische groei willen, moeten ze zich aansluiten bij de wereldmarkt en 
het internationale kapitaalverkeer (globalisering). Die handel is vaak eenzijdig en brengt zwakke 
staten weinig voordeel. Juist een zwakke staat, die weinig capaciteit heeft om de invloed van 
buiten te verzachten, wordt hierdoor verder ondergraven. 

Fragiele staten kunnen daarnaast een bedreiging vormen voor de veiligheid buiten de eigen regio. 
Want door globalisering kunnen interne problemen van een fragiele staat bij hun buurlanden 
problemen opleveren. Bijvoorbeeld als toevluchtsoord voor criminele organisaties, uitvalsbasis 
voor terroristische netwerken of als bron van internationale vluchtelingenstromen. 

Het begrip ‘fragiele staten’ is vanaf de jaren ’90, na de val van de Berlijnse Muur, meer en meer 
gebruikt. Maar het kan als een vorm van framing worden ingezet. Vanuit het sociaalconstructivisme-
paradigma wordt het gebruik van deze term gezien als een vorm van machtsuitoefening. Een land 
kan als fragiel worden bestempeld waardoor (militaire) interventie ineens legitiem wordt, zelfs als 
het tegen het non-interventiebeginsel in gaat.

De laatste ‘tot slot’ – terugblik en vooruitblik
We eindigden dit hoofdstuk met falende staten: het tegenovergestelde van staatsvorming. In onze 
moderne cultuur zijn we echter gewend om positief te eindigen en dat doen we hier nu ook. Dat 
je dit in het Nederlands leest, betekent waarschijnlijk ook dat je in Nederland woont. Door mazzel 
en door hard werken hebben succesvolle staatsvorming, rationalisering, institutionalisering, 
democratisering, individualisering en globalisering voor een paradijs op aarde gezorgd. Nee, het is 
niet perfect maar het is wel veel fijner leven en werken in Nederland dan in veel andere staten. Dat 
is niet het eindpunt van een lange reis door de geschiedenis want de ontwikkelingen gaan door. 

We zijn samen met jou wél aan het eind gekomen van een reis door dit boek. We hebben 23 
kernconcepten en vier hoofdconcepten, vier paradigma’s en veel onderzoeksbegrippen behandeld. 
Als je ook geoefend hebt met de opdrachten, ben je goed voorbereid op het eindexamen. Maar een 
goed cijfer voor je eindexamen is niet onze belangrijkste drijfveer om deze onderwijsmethode te 
hebben ontwikkeld. Er is een nog hoger doel. 

Dankzij maatschappijwetenschappen heb je nu gereedschappen in handen die je op je verdere 
reis door dit leven goed van pas komen. Denk bijvoorbeeld aan je vervolgopleiding. We 
hebben vaak gehoord van oud-leerlingen dat zij de eerste jaren concreet profijt hadden van 
maatschappijwetenschappen. En ook na je vervolgopleiding verwachten we dat je de manier van 
redeneren, analyseren en beschouwen zult kunnen toepassen in je leven. Niet alleen zal dat jezelf 
verrijken maar ook de wereld om je heen. Juist in een tijd van polarisatie, nepnieuws, framing en 
grote veranderingen, ben jij in staat om objectiever in kaart te brengen wat er gebeurt, waarom 
het gebeurt en hoe het misschien wel logischerwijs verder zal gaan. Zo stap je uit je bubbel. We 
wensen je veel succes, rust en plezier toe op je vervolgreis! 

We zeiden het al bij de 
inleiding. Dit is een doevak. 

Grote samenvattingen hebben 
dus maar beperkt zin. Oefenen 
en mind mapping zijn nuttiger.

Wil je zelf de verhalen lezen 
van oudleerlingen en wat ze 

aan het vak hadden in hun 
vervolgopleiding en werk? 

Zie de alumni pagina op de 
website.

het team van 
Seneca
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 BIJLAGE 1 PARAGRAFEN MET DE EINDTERMEN

De eindtermen vind je in de syllabus, waar de schoolexamens en het eindexamen op gebaseerd zijn. Op welke eindtermen zijn 
de paragrafen uit het lesboek vwo gebaseerd? In de kantlijn van elke paragraaf staat dit al genoemd maar in deze bijlage vind je 
een gedetailleerd overzicht. Meer weten? Zie website ‘bijlagen’.

Paragraaf Eindterm Onderwerp

1.1 4.3 Identiteit

1.2 deel 4.1 en 4.2 Socialisatie

1.3 deel 4.1, deel 4.4 Cultuur en nature/nurture

1.4 deel 4.1 Acculturatie en dominante cultuur, subcultuur

1.5 19.2 en deel 20.3 Individualisering en globalisering

2.1 9.1, deel 16.2, deel 21.3 Sociale ongelijkheid en collectieve actie

2.2 deel 10.1, deel 16.2 Macht en collectieve actie

2.3 tweede deel 10.1 Gezag en de drie niveaus micro, meso, macro

2.4 delen uit 11.1 t/m 11.3 Conflict en samenwerking

2.5 20.2 en deel 20.3 Democratisering en globalisering

3.1 14.1 en 14.3 Groepsvorming en bindingen

3.2 14.4 Sociale cohesie

3.3 14.5 Sociale institutie

3.4 deel 4.4 Hofstede’s cultuurdimensies

3.5 19.2 en deel 20.3 Institutionalisering en globalisering

4.1 1.1, 1.2, deel van 3.1 en van 3.2 Kwalitatief, kwantitatief onderzoek, onderzoeksvragen, meetinstrumenten

4.2 deel van 3.2 Kans, variabele

4.3 deel van 3.1 en 3.2 Conceptueel model (*geen exameneis wel nuttig), hypothese

4.4 deel van 3.1 en 3.2 en deel 14.3
Operationaliseren, indicator, eisen onderzoek en meetinstrumenten, sociale 
categorie

4.5 deel van 3.2
Correlatie, causaliteit, onafhankelijke en afhankelijke variabele, 
multicausaliteit, interveniërende variabele

5.1 12.1, deel 16.1, deel 19.1 en 20.1 Staatsvorming en rationalisering

5.2 5.1 en deel 11.3 Politieke socialisatie

5.3 5.2 en klein deel bijlage 5 Ideologie

5.4 15.1, deel 15.2 en klein deel bijlage 5 Politieke institutie, stukje democratisering.

6.1 deel 14.4, deel 15.2 en 15.3
Representatie en representativiteit, stabiliteit politiek systeem, politieke 
cohesie

6.2
deel 5.2, deel 15.1, klein deel 14.3, 
klein deel bijlage 5

Politieke partijen, functies politieke partijen

6.3 20.1 en klein deel bijlage 5 Beleid, trias politica, media, ambtenaren

6.4 grootste deel bijlage 5 Besluitvormingsmodellen



Niet
 ko

pië
ren

 of
 ve

rsp
rei

de
n 

(c)
 20

21
 Sen

ec
a Burg

ers
ch

ap

 www.maatschappij-wetenschappen.nl268 • Seneca

Paragraaf Eindterm Onderwerp

7.1
Hoofdstuk 7 is een voorbeeld van 
hoe een maatschappelijk vraagstuk 
kan worden bestudeerd met behulp 
van de kernconcepten. Bijvoorbeeld 
voor een PO. Het is geïnspireerd 
door de verplichte havo context 
Verhouding: maatschappelijke 
verschillen. 

Verhouding, sociale ongelijkheid

7.2 Sociale stratificatie, open/gesloten samenleving,  
positietoewijzing/verwerving, onderklasse

7.3 Gevolgen sociale ongelijkheid op micro, meso en macroniveau

7.4 Ideologieën en visie op overheidsinstrumenten om sociale ongelijkheid te 
verminderen

7.5 Processen die de sociale ongelijkheid in Nederland beïnvloeden

8.1
Hoofdstuk 8 is een voorbeeld van 
hoe een maatschappelijk vraagstuk 
kan worden bestudeerd met behulp 
van de kernconcepten. Bijvoorbeeld 
voor een PO. Het is geïnspireerd 
door de verplichte havo context 
Binding: veiligheid.

Risicomaatschappij, dystopie, veiligheidsutopie, dilemma rechtsstaat, 
subjectieve en objectieve veiligheid, rol van de media

8.2 Definitie criminaliteit, meten criminaliteit, straffen, twee scholen strafrecht

8.3 Oorzaken en gevolgen criminaliteit, criminologische theorieën

8.4 Ideologische voorkeuren voor strategieën overheidsbeleid t.a.v. criminaliteit.

8.5 Ontwikkelingen (veranderingsprocessen) bij veiligheid.

9.1 2.5 Definitie paradigma, inleiding

9.2 2.5 Rationele actor-paradigma

9.3 2.5 Conflict-paradigma

9.4 2.5 en 14.4 Functionalisme-paradigma, mechanische en organische solidariteit

9.5 2.5 Sociaalconstructivisme-paradigma

9.6 2.5 en 6 Verschillende paradigma’s bij socialisatie toepassen

10.1 14.2 De Nederlandse identiteit, bindingen bezien vanuit paradigma’s

10.2 16.1, 16.2, 17.1 en 17.2 Debat over natievorming: twee scholen. Natiestaat en multinationale staat

10.3 16.3, 16.4, 17.3, deel 17.4 Nationale en Europese identiteit, sociale ontwikkelingen, multiculturele 
samenleving

10.4 deel 17.4, 18.1, 18.2 en 18.3 Toegenomen politieke aandacht nationale identiteit, identificatie, 
cultuurrelativisme en -universalisme

11.1 19.1 Rationalisering in de geschiedenis: economie, politiek, onttovering, 
paradigma’s

11.2 21.1 Kenmerken moderne samenleving, modernisering als omstreden begrip

11.3 21.2 Civilisatieproces, vorming in moderne samenleving

11.4 21.3 Verhouding in moderne samenleving

11.5 21.4 en 22.2 Binding in moderne samenleving en opvattingen politieke stromingen over 
individualisering

11.6 21.5 Paradoxen modernisering

12.1 12.5, 13.3 en 13.2 Dominee en koopman, positie NL, internationaal recht

12.2 13.1, 13.2.1, 13.2.2 Internationale samenwerking, VN, NAVO, EU

12.3 laatste alinea van 9.1, 9.2 en 11.4 Machtsblokken wereld, theorieën machtsverhoudingen, veiligheidsdilemma 
nationale staten

12.4 10.2, 11.1, 11.2 en 20.3 Vormen van internationale conflicten, paradigma’s over conflict + macht + 
globalisering, onderzoek naar macht

12.5 12.2.1, 12.2.3, 12.3, 12.4 en 12.6 Nieuwe structuren, BRICS, culturele gevolgen globalisering, MNCs, 
ngo’s, theorieën onderontwikkeling, cultuuruniversalisme en -relativisme, 
opvattingen politieke stromingen over globalisering, fragiele staten.
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 BIJLAGE 2 EINDTERMEN IN DE PARAGRAFEN

In deze bijlage vind je een overzicht van alle eindtermen met de paragrafen waar deze eindtermen in zijn verwerkt. 
Vaak zijn eindtermen verdeeld over verschillende paragrafen. Meer weten? Zie website ‘bijlagen’.

V
O

R
M

IN
G

 e
n

 v
a

a
rd

ig
h

e
d

e
n

Eindterm Paragraaf Onderwerp

1.1 (door hele methode heen) Informatie verwerven en selecteren

1.2 (door hele methode heen) Informatie verwerken

1.3 (in de les) Resultaten leeractiviteit beschrijven en presenteren

2.1-2.4 (door hele methode heen) Concept-contextbenadering

2.5 § 9.1-9.6 Paradigma’s

3.1 § 4.1, 4.3, 4.4 Onderzoeksvaardigheden

3.2 § 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Onderzoek opzetten

3.3 (door hele methode heen) Basiskennis statistiek

4.1 § 1.2 Socialisatie en acculturatie

4.2 § 1.2 Primaire, secundaire en tertiaire socialisatie

4.3 § 1.1 Identiteit

4.4 § 1.3 en 3.4 Hofstede en cultuur

5.1 § 5.2 Politieke socialisatie

5.2 § 5.3 en beetje 6.2 Ideologie

6. § 5.2 Visies op socialisatie vanuit drie paradigma’s

7. (schoolexamen)  
§ 1.5, § 2.5 en § 3.5

Socialisatie binnen een specifieke context (bijv. religie of 
samenlevingsvormen)

8. (schoolexamen) Overheidsbeleid en standpunten van politieke partijen 
(schoolexamen)

V
E

R
H

O
U

D
IN

G

9.1 § 2.1 Sociale ongelijkheid

9.1 
laatste 
alinea

§ 12.3 Inleiding Verhouding

9.2 § 12.3 Gedrag van nationale staten ten opzichte van elkaar verklaard 
m.b.v. theorieën

10.1 § 2.2 en § 2.3 Macht en gezag

10.2 § 12.4 Macht en paradigma’s

10.2 § 12.4 Onderzoek naar macht

11.1 § 2.4 Maatschappelijke conflicten

11.1 § 12.4 Conflict en paradigma’s

11.1 § 2.4 Politieke conflicten

11.2 § 12.4 Vormen internationale conflicten

11.3 § 2.4 Maatschappelijke samenwerking

11.3 § 2.4 Politieke samenwerking

11.3 § 5.2 Harmoniemodel en conflictmodel

11.4 § 12.3 Veiligheidsdilemma staten
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Eindterm Paragraaf Onderwerp
V

E
R

H
O

U
D

IN
G

12.1 § 12.1 Ontstaan statensysteem

12.2.1 § 12.5 BRICS

12.2.2 § 12.5 Fragiele staten

12.2.3 § 12.5 MNCs

12.3 § 12.5 Culturele gevolgen globalisering

12.4 § 12.5 Nieuwe structuren?

12.5 § 12.1 Internationaal recht

12.6 § 12.5 of 12.3 Theorieën onderontwikkeling

13.1 § 12.2 Internationale samenwerking

13.2 § 12.1 Positie Nederland in internationale politiek

13.2.1 § 12.2 Navo

13.2.2 § 12.2 Europese Unie

13.3 § 12.1 NL overheidsbeleid (dominee koopman)

B
IN

D
IN

G

14.1 § 3.1 Typen bindingen

14.2 § 10.1 Bindingen gezien vanuit paradigma’s

14.3 § 3.1, deels ook 6.2 Groepsvorming en politieke partijen

14.4 deels § 3.2, deels § 6.1 en deels  
§ 9.4

Sociale cohesie en politieke cohesie

14.5 § 3.3 Sociale instituties

15.1 § 5.4 en 6.2 Politieke instituties en functies politieke partijen

15.2 § 6.1 Representatie en representativiteit

15.3 § 6.1 Stabiliteit politieke systemen

16.1 § 5.1 en 10.2 Natievorming en staatsvorming

16.2 § 10.2 Rol van staat bij collectieve actie

16.3 § 10.3 Globaliseringsprocessen en positie nationale staat

16.4 § 10.3 Binding staat sterker dan met Europa

17.1 § 10.2 Culturele identiteit van een volk

17.2 § 10.2 Wetenschappelijke visies op cultuur en nationale identiteit

17.3 § 10.3 Ontwikkeling in de Nederlandse cultuur en identiteit

17.4 § 10.3 en 10.4 Bindingen in de multiculturele samenleving

18.1 § 10.4 Visies op oorzaken politieke aandacht voor nationale identiteit

18.2 § 10.4 Uitgangspunt beleid: verschillende processen identificatie

18.3 § 10.4 Standpunten politieke partijen t.a.v. nationale identiteit



Niet
 ko

pië
ren

 of
 ve

rsp
rei

de
n 

(c)
 20

21
 Sen

ec
a Burg

ers
ch

ap

 www.maatschappij-wetenschappen.nl Seneca • 271

Eindterm Paragraaf Onderwerp
V

E
R

A
N

D
E

R
IN

G
19.1 § 11.1 Rationalisering en paradigma’s over rationalisering

19.2 § 1.5 Individualisering

19.3 § 3.5 Institutionalisering

20.1 § 5.1 en deel bij 6.3 Staatsvorming

20.2 § 2.5 Democratisering

20.3 § 1.5, 2.5, 3.5 en 11.5 Globalisering

21.1 § 11.2 Kenmerken moderne samenleving

21.2 § 11.3 Moderne vorming

21.3 § 11.4 en 2.1 Moderne verhouding

21.4 § 11.4 Moderne binding

21.5 § 11.6 Paradoxen modernisering

22.1 § 12.5 Opvattingen van de politieke stromingen over globalisering

22.2 § 11.5 Opvattingen van aanhangers van politieke stromingen over 
individualisering

P
O

23 (schoolexamen) Informatie verwerven / onderzoek doen

24 (schoolexamen) Selectie hoofd- en kernconcepten toepassen

25 (schoolexamen) Politieke en sociale participatie

26 (schoolexamen) Het belang van verkiezingen

27 (schoolexamen) Verkiezingen in Nederland en een ander land

28 (schoolexamen) Deelname aan de verkiezingen

B
IJ

L
A

G
E

N

Bijlage 2 inleiding Overzicht hoofdconcepten en kernconcepten bij 
maatschappijwetenschappen

Bijlage 3 overal Definities kernconcepten en hoofdconcepten

Bijlage 5 5.3, 5.4, 6.2, 6.3 en 6.4 Politiek en het proces van politieke besluitvorming



Niet
 ko

pië
ren

 of
 ve

rsp
rei

de
n 

(c)
 20

21
 Sen

ec
a Burg

ers
ch

ap

 www.maatschappij-wetenschappen.nl272 • Seneca

 BIJLAGE 3 DEFINITIES HOOFD- EN KERNCONCEPTEN

In deze bijlage vind je alle definities zoals die in de syllabus worden gehanteerd.

vorming Het hoofdconcept vorming verwijst naar het proces van verwerving van een bepaalde identiteit.

identiteit socialisatie acculturatie politieke socialisatie cultuur ideologie

Het beeld dat iemand 
van zichzelf heeft, dat 
hij uitdraagt en anderen 
voorhoudt en dat hij als 
kenmerkend en blijvend 
beschouwt voor zijn eigen 
persoon en dat is afgeleid 
van zijn perceptie over 
de groep(en) waar hij wel 
of juist ook niet deel van 
uitmaakt.

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.

Het aanleren en 
verwerven van een 
andere cultuur of 
elementen daaruit, dan 
die waarin iemand is 
opgegroeid.

Het proces van 
overdracht en verwerving 
van de politieke cultuur 
van de groep(en) en 
samenleving waar 
mensen toe behoren. 
Het proces bestaat uit 
opvoeding, opleiding 
en andere vormen van 
omgang met anderen.

Het geheel van 
voorstellingen, 
uitdrukkingsvormen, 
opvattingen, waarden 
en normen die mensen 
als lid van een groep of 
samenleving hebben 
verworven.

Een samenhangend 
geheel van beginselen 
en denkbeelden, meestal 
uitmondend in ideeën 
over de meest wenselijke 
maatschappelijke en 
politieke verhoudingen.

verhouding Het hoofdconcept verhouding verwijst naar de wijze waarop mensen zich van elkaar onderscheiden en tot 
elkaar verhouden en de manier waarop samenlevingen in sociale zin vorm geven aan deze verschillen. Het verwijst ook naar 
onderlinge betrekkingen tussen staten.

samenwerking conflict macht gezag sociale gelijkheid/ongelijkheid

Het proces waarin individuen, 
groepen en/of staten relaties 
vormen om hun handelen op 
elkaar af te stemmen voor 
een gemeenschappelijk doel.

Een situatie waarin individuen, 
groepen en/of staten elkaar 
tegenwerken om de eigen 
doelen te bereiken.

Het vermogen om 
hulpbronnen in te zetten 
om bepaalde doelstellingen 
te bereiken en de 
handelingsmogelijkheden van 
anderen te beperken of te 
vergroten.

Macht die als legitiem 
beschouwd wordt.

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

binding Het hoofdconcept binding verwijst naar de relatie en onderlinge afhankelijkheden tussen mensen in een gezin of 
familie, tussen leden van een groep, in de maatschappij en op het niveau van de staat.

groepsvorming sociale cohesie politieke institutie sociale institutie representatie representativiteit cultuur

Het tot stand komen 
van bindingen tussen 
meer dan twee 
mensen, doordat ze 
elkaar beïnvloeden en 
gemeenschappelijke 
waarden en normen 
ontwikkelen.

Het aantal en de kwa-
liteit van de bindingen 
die mensen in een 
ruimer sociaal kader 
met elkaar hebben, 
het gevoel een groep 
te zijn, lid te zijn van 
een gemeenschap, de 
mate van verant-
woordelijkheid voor 
elkaars welzijn, en de 
mate waarin anderen 
daar ook een beroep 
op kunnen doen.

Complex van min of 
meer geformaliseerde 
regels die het gedrag 
van mensen en hun 
onderlinge relaties 
rond politieke 
machtsuitoefening 
en politieke 
besluitvorming 
reguleren.

Complex van min of 
meer geformaliseerde 
regels die het gedrag 
van mensen en hun 
onderlinge relaties 
reguleren.

De 
vertegenwoordiging 
van een groep 
in (politieke) 
organisaties door 
één of enkele 
betrokkenen die 
namens de groep 
optreden.

De mate waarin de 
(politieke) besluiten, 
de standpunten 
of achtergrond-
kenmerken van 
vertegenwoordigers 
overeenkomen met 
die van de groep die 
vertegenwoordigd 
wordt.

Het geheel van 
voorstellingen, 
uitdrukkingsvormen, 
opvattingen, 
waarden en normen 
die mensen als lid 
van een groep of 
samenleving hebben 
verworven.

verandering Het hoofdconcept verandering verwijst naar richting en tempo van ontwikkelingen in de samenleving 
en de (on)mogelijkheden deze te beïnvloeden.

rationalisering staatsvorming democratisering institutionalisering individualisering globalisering

Het proces van 
het ordenen en 
systematiseren van 
de werkelijkheid met 
de bedoeling haar 
voorspelbaar en 
beheersbaar te maken 
en van het doelgericht 
inzetten van middelen om 
zo efficiënt en effectief 
mogelijke resultaten te 
bereiken.

De institutionalisering 
van politieke macht tot 
een staat.

Het proces van 
verandering van 
de machts- en 
gezagsverhoudingen door 
een grotere inspraak en 
medezeggenschap van 
degenen met minder 
macht.

Het proces waarbij 
een complex van 
waarden en min of 
meer geformaliseerde 
regels vastgelegd 
wordt in standaard 
gedragspatronen, die het 
gedrag van mensen en 
hun onderlinge relaties 
reguleren.

Het proces waarbij 
individuen in toenemende 
mate hun zelfstandigheid 
op verschillende 
gebieden kunnen 
vergroten.

Het proces van uitbreiding 
en intensivering 
van contacten en 
afhankelijkheden over 
zeer grote afstanden en 
over landsgrenzen heen.




