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 §  7.1 VORMING, VERANDERING EN INSTITUTIONALISERING

hoofdstuk 7:
Vormingsvraagstuk:  
samenlevingsvormen

Tekstverkenners § 7.1

1)  Maak een mindmap van deze paragraaf waarbij 
je begint met het woord institutionalisering en 
deze koppelt aan verzuiling. Zorg dat je met 
deze mindmap de belangrijkste begrippen uit 7.1 
overzichtelijk en logisch met elkaar in verband 
hebt gebracht. 

2)  Kijk nog eens naar de hoofdstukken 2 en 4 waar 
het gaat over sociale en politieke instituties. Leg 
in je eigen woorden uit wat die kernconcepten 
te maken hebben met het kernconcept 
institutionalisering. 

3)  Maak een hypothese over de relatie tussen 
de mate van onzekerheidsvermijding in een 
cultuur (zie § 2.4 over Hofstede) en de mate van 
institutionalisering van een land. 

4)  In hoofdstuk 7 gaan we in op de veranderingen 
die spelen binnen gezinnen. Leg uit waarom 
maatschappijwetenschappers geïnteresseerd 
zijn in ontwikkelingen binnen het gezinsleven.

5)  Leg uit waarom je het gezin als een sociale 
institutie kunt zien. 

Bij de socialisatie van jongeren had het 
maatschappelijk middenveld een grotere rol dan 
de overheid (lesboek pagina 123).
6)  Leg uit wat dit in de praktijk betekende. Betrek 

de verzuiling in je antwoord.
7)  Er wordt gesteld dat institutionalisering voor- 

en nadelen heeft. Noem een voordeel van 
institutionalisering dat jij zelf regelmatig ervaart.

8)  Noem een nadeel van institutionalisering waar jij 
zelf regelmatig tegenaan loopt. 
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Opdracht 1: Leerlingenstatuut

In § 7.1 wordt over het leerlingenstatuut gesproken als voorbeeld van een institutie. Ook jouw school is verplicht 
een leerlingenstatuut te hebben. 

- Download het leerlingenstatuut van jouw school.
- Haal vier regels uit het leerlingenstatuut en bepaal bij welke waarde(n) ze horen. 
- Leg uit dat het leerlingenstatuut de uitkomst is van het proces van institutionalisering. 
-  Download het leerlingenstatuut van een andere school en vergelijk die met jouw school. Noem twee 

overeenkomsten en twee verschillen. 
-  Kijk nu eens kritisch naar jullie eigen leerlingenstatuut: welke regels zou jij liever afschaffen? Welke 

regel zou jij introduceren of aanpassen?
-  Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat het leerlingenstatuut aangepast wordt? Welke instituties spelen 

dan een rol? Denk aan de leerlingenraad of MR.

Opdracht 2: Aan tafel!

In § 7.1 wordt een bevelshuishouding of kostwinnersgezin geïntroduceerd: die was het meest gangbaar in de 
periode tussen de jaren 1920 en 1960, maar bestaat ook nu nog. Schrijf voor jezelf de kenmerken van zo’n huis-
houden op. Maak een lijstje van minimaal drie indicatoren (zie hoofdstuk 5) waarmee je zou kunnen vaststellen 
of iemand in een bevelshuishouden is opgevoed. Ga met je (groot)ouders/verzorgers aan tafel en loop jouw 
indicatoren langs. 

- Wat concludeer je: in hoeverre zijn ze opgegroeid in een bevelshuishouding?
- Welke verhalen of beelden komen naar boven bij je (groot)ouders/verzorgers?
- Vraag aan je (groot)ouders/verzorgers een familiefoto. 
- Zoek een foto op van je eigen gezin (bijvoorbeeld op vakantie).
- Beantwoord je eigen opgestelde indicatoren ook voor je eigen gezin. 
-  Maak een collage van je eigen familie met de twee foto’s en een korte omschrijving van de gezinnen 

waar je (groot)ouders/verzorgers uit komen. Laat duidelijk naar voren komen of het hier gaat om een 
kostwinnersgezin of juist niet. 

Opdracht 3: Chinese kinderen mogen 3 uur per week gamen

China legt kinderen nog strengere beperkingen 
op in hun gamegedrag. Vanaf nu kunnen kinderen 
alleen op vrijdag en in het weekend een uur per 
dag online spelen. Kinderen onder de 18 jaar 
mogen van 8 tot 9 uur ‘s avonds lokale tijd online 
games spelen, van vrijdag tot zondag. Dat is een 
verscherping van regels uit 2019, toen kinderen 
nog maar anderhalf uur per weekdag mochten 
gamen en drie uur per dag in het weekend.

De Chinese overheid heeft de nationale 
gamemarkt al langer in het vizier. De Chinese 
staatskrant Economic Information Daily haalde 
begin deze maand uit naar het medium in een 
opiniestuk waarin gaming “geestelijk opium” 
werd genoemd. Die zin werd overigens later 
verwijderd. Het Chinese techbedrijf Tencent, het 
grootste game platform van China, kondigde 

kort daarop aan dat het jonge spelers strengere 
tijdslimieten zou opleggen. Tencent vroeg de 
sector zich bovendien te beraden over het 
onlinegamegedrag van kinderen onder de 12 
jaar oud. Het bleek een startschot op hardere 
maatregelen, meldt internationale nieuwsdienst 
Reuters nu. Bedrijven die games aanbieden die 
je online speelt, moeten kinderen gaan weren 
buiten de gewezen tijdvakken. Ook moeten ze 
systemen in gebruik hebben die de identiteit 
van gebruikers kunnen verifiëren. De Chinese 
regering maakt zich zorgen om de risico’s van 
een gameverslaving, zeggen de staatsmedia. 
Daarnaast zouden sommige games “de Chinese 
geschiedenis vervormen”.

Bron: RTLnieuws.nl, 30 augustus 2021.

1)  Leg uit waarom met het invoeren van deze 
nieuwe wet er sprake is van institutionalisering. 
Laat daarbij zien:

 - over welk complex van waarden het gaat;
 -  welke min of meer geformaliseerde regels 

vastgelegd worden;
 -  welke standaardgedragspatronen zouden 

moeten ontstaan.

2)  Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deze 
vorm van institutionalisering? Geef tenminste 
één voordeel en één nadeel. 

3)  Beredeneer wie in deze tekst de socialisator is.

4)  Uit de laatste regel blijkt dat de Chinese 
regering vindt dat sommige games ‘de Chinese 
geschiedenis vervormen’. Welk kernconcept van 
Vorming is van toepassing op de opmerking

  van de Chinese regering, 
anders dan het kernconcept 
socialisatie. Licht je ant-
woord toe waarbij je gebruik 
maakt van de definitie van 
het gekozen kernconcept. 

5)  In hoeverre vind jij dat de 
overheid zich moet be-
moeien met gamegedrag 
van kinderen en jongeren? 
Geef tenminste twee argu-
menten waarom je voor of 
tegen deze maatregel bent.
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Opdracht 4: Coronamaatregelen en institutionalisering

Toen in maart 2020 de coronapandemie toesloeg, voerde de regering Rutte III zeer strenge maatregelen in. Rutte 
zei daar in een televisietoespraak zelf over dat het ‘ongekende maatregelen in vredestijd’ waren. In de afbeelding 
hieronder zie je het overzicht van de basisregels die door de overheid genomen werden.

Hierboven worden de basisregels genoemd ter bestrijding van het coronavirus. 

1)  Leg uit waarom de invoering van de 
basismaatregelen in maart 2020 te maken 
hebben met institutionalisering. Gebruik in je 
antwoord de definitie van het kernconcept. Laat 
weer zien: 

 - over welk complex van waarden het gaat;
 -  welke min of meer geformaliseerde regels 

vastgelegd worden;
 -  welk standaardgedragspatronen zouden 

moeten ontstaan.  

2)  Beredeneer in hoeverre de corona-aanpak een 
sociale institutie genoemd kan worden. 

3)  Een nadeel van institutionalisering is dat mensen 
vanuit regels gaan redeneren en dat dit een 
gevoel van onvrijheid teweegbrengt. Hoe was 
dat zichtbaar tijdens de periodes van langdurige 
lockdowns? Tips: denk aan de pressiegroepen 
die toen opkwamen. Wil je meer informatie over 
die periode, zie website  7.1. 

4)  Noem een positief en een negatief effect 
van het volgen van de coronaregels voor de 
sociale cohesie in de samenleving. Gebruik in 
je antwoord de definitie van het kernconcept 
sociale cohesie. 

5)  Een voordeel van institutionalisering is dat 
mensen gaan nadenken over de achterliggende 
waarden van gedragsnormen: mensen weten dan 
niet alleen ‘hoe’, maar ook ‘waartoe’ ze handelen. 
Leg uit hoe de coronacrisis en de omgang met 
de maatregelen daar een voorbeeld van waren. 

6)  Kijk naar de grafiek van figuur 1. Licht toe waar 
deze grafiek van de ANWB over gaat en welke 
conclusie je kan trekken over hoe vaak mensen 
naar hun werk gingen voor- en tijdens de 
coronacrisis. 

7)  Leg uit waarom de ANWB deze gegevens 
bijhoudt en de jaren met elkaar vergelijkt. 

8)  In hoeverre kan je op basis van figuur 1 hieronder 
concluderen dat er standaardgedragspatronen 
zijn ontstaan? 

Bron: ‘Basisregels’, Rijksoverheid.nl, geraadpleegd januari 2022.

Figuur 1: ANWB, Filedruk in de jaren 2017 t/m 2020.

Figuur 1: Gusta Wachter en Helga de Valk, Demos, november 2019.

Wassen Afstand Testen Lucht
Was vaak je handen.  
Hoest en nies in 
je elleboog.

Houd 1,5 meter  
afstand. 
Schud geen handen. 

Klachten? Blijf thuis en 
doe direct een test, ook 
als je gevaccineerd bent. 

Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Opdracht 5: Wie trouwt met wie? 

De Turkse, Marokkaanse en Surinaamse tweede generatie trouwt steeds vaker buiten de eigen herkomstgroep. 
Toch blijft het aantal huwelijken met Nederlanders zonder migratieachtergrond stabiel. De toename van het 
aantal huwelijken buiten de eigen herkomstgroep stijgt vooral doordat er vaker getrouwd wordt met een partner 
die een andere migratieachtergrond heeft.
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Figuur 2:  Huwelijken in Amsterdam: percentage mensen dat is getrouwd met iemand uit de 
eigen etnische groep.

Figuur 3:  Percentage van Nederlandse bevolking dat lid is van een kerkgemeenschap van 1889-2008. 

1)  Leg uit waarom het huwelijk een sociale institutie 
is. Gebruik in je antwoord een definitie van het 
kernconcept sociale institutie.

2)  Verschillende onderzoekers zijn geïnteresseerd 
in gemengde huwelijken. Waarom denk je 
dat dit zo is? Gebruik in je antwoord twee 
kernconcepten. 

3)  Kijk naar figuur 1: welke drie conclusies kun je 
trekken op basis van figuur 1 over gemengde 
huwelijken?

4)  Kun je op basis van figuur 2 dezelfde conclusie(s) 
trekken als bij figuur 1? Waarom wel/niet?

5)  Leg op basis van bron 2 uit waarom het huwelijk 
als sociale institutie dynamisch is (net zoals 
cultuur dynamisch kan zijn). 

6)  In de laatste alinea wordt gesproken over de 
partnerkeuze van jonge Turks- en Marokkaans-
Nederlandse jongeren. Beredeneer of de formele 
of informele gedragsregels veranderen.

 Verschillende onderzoekers en publicisten zijn 
benieuwd of het kiezen voor een partner op basis 
van geloof past bij een opkomst van een nieuwe zuil. 
Veel Turks- en Marokkaanse-Nederlanders hangen 
de islam aan en daarom wordt ook wel gesproken 
over een islam-zuil, niet te verwarren met de ‘vijf 
zuilen van de islam’. 

7)  Kijk in je lesboek wat er gezegd wordt over 
verzuiling en bepaal dan in hoeverre je op basis 
van de bronnen hierboven kunt stellen dat er 
sprake is van een nieuwe islam-zuil. Welke 
andere gegevens zou je nog meer kunnen/
moeten verzamelen om die uitspraak te kunnen 
ondersteunen?

8)  Ook veel christelijke jongeren zijn vaak geneigd 
te kiezen voor een christelijke partner. Echter, 
figuur 3 laat zien dat het aantal mensen dat 
lid is van een christelijke kerkgemeenschap 
sinds 1889 sterk is afgenomen. Steeds meer 
christenen hebben de kerk verlaten of hebben 
ervoor gekozen om te trouwen met iemand 
die niet christelijk is. Onderzoekers spreken 
dan ook wel over de-institutionalisering als ze 
figuur 3 laten zien. Wat zullen zij bedoelen met 
de-institutionalisering?

9) Bron 2. Partnerkeuze wordt vrijer: steeds meer gemengde huwelijken

Turkse en Marokkaanse groepen gaan bij de 
keuze van een levenspartner in Nederland 
steeds meer hun eigen weg. Zij staan niet meer 
zo sterk onder druk van de familie bij het zoeken 
naar een huwelijkskandidaat. Dit stelt Leen 
Sterckx, wetenschappelijk medewerker van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau. Voor jonge 
Turkse en Marokkaanse Nederlanders is niet de 
afkomst van hun partner het belangrijkst, maar 
het geloof.

Sterckx wijst op een vrijdag gepubliceerd 
onderzoek van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) naar gemengde huwelijken. 
Daaruit blijkt dat Nederlanders met een 
Turkse en Marokkaanse achtergrond meer dan 
voorheen trouwen met autochtone Nederlandse 
partners. Sterckx spreekt van een fundamentele 
verandering in hun keuzes op de huwelijksmarkt. 
“Vele jaren waren die cijfers stabiel. Minder dan 
tien procent van de Turken en Marokkanen 
trouwde met Nederlanders. En nu ineens blijkt elf 
procent (Turken) of twaalf procent (Marokkanen) 

voor een gemengd huwelijk te kiezen. Dat is 
weinig, maar het wijst op verandering.”

Jonge Turken en Marokkanen wilden vroeger het 
liefst trouwen met iemand uit hun geboortedorp. 
Het moest iemand zijn die dezelfde taal sprak, 
dezelfde cultuur had en perfect bij de familie 
paste. Sterckx: “men zei niet: je mag niet trouwen 
met een Nederlander, maar men zei: alleen 
iemand uit de omgeving van Tanger is goed. 
Die tijd lijkt voorbij.” Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders zijn vandaag de dag veel meer 
gericht op partners binnen Nederland. Ze zoeken 
partners die zelf ook binnen Nederland zijn 
opgegroeid. Voorop staat dat de huwelijkspartner 
op dezelfde manier in het geloof staat. Sterckx 
concludeerde in haar bij de Universiteit van 
Amsterdam verschenen proefschrift uit 2014 
al dat de hang onder allochtonen naar iemand 
die op dezelfde manier met geloof bezig is de 
huwelijksmarkt verruimt. (...)

Naar: Ton Damen, Het Parool, 20 januari 2017.
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 §  7.2 VORMING, VERANDERING EN DEMOCRATISERING

Tekstverkenners § 7.2

1)   Kijk naar het kernconcept democratisering en 
deel de definitie op in drie elementen. Omschrijf 
die drie elementen vervolgens in je eigen 
woorden. 

2)  Noem twee verschillen tussen een bevels- en 
een onderhandelingshuishouden. 

3)  Welke rol heeft democratisering gespeeld bij de 
opkomst van het onderhandelingshuishouden? 

4)  Democratisering wordt in deze paragraaf 
vooral duidelijk gemaakt in het gezin. Op welke 
gebieden zie je nog meer democratisering? Geef 
twee voorbeelden waaruit blijkt dat mensen 
die eerder minder machtig waren nu meer 
medezeggenschap en inspraak kregen.

5)  De jaren ‘60 worden vaak als breuklijn in de 
hedendaagse Nederlandse geschiedenis gezien. 
Dat zie je ook terugkomen in de opkomst van 
jeugdculturen en muziekstijlen. Ga op zoek naar 
een lied, video of film die volgens jou typisch 
laat zien welke bewegingen passen bij de jaren 
‘60. Onderbouw je keuze. 

6)  Leg uit hoe het mogelijk was dat het gezin als 
socialisator minder belangrijk werd. 

Opdracht 6: Klassieke en sociale rechten, welke ook alweer?

Vul de kolom hieronder aan waarin je aangeeft wat het recht precies betekent. Geef ook aan of het recht een 
klassiek of sociaal grondrecht is.

Soort recht Betekenis Klassiek, politiek of sociaal?

Recht op onderwijs

Vrijheid van meningsuiting

Recht op gezondheidszorg

Passief kiesrecht

Recht op huisvesting

Recht op gezonde leefomgeving

Recht op bescherming 
persoonlijke levenssfeer

Recht op advocaat

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

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

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

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

komen en elkaar te begrijpen.’

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

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

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

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

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

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

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

anders.’

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

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

vorm van ruzie tegen te gaan.’

Opdracht 7: Opvoedadvies gevraagd

Bij hoofdstuk 1 van je opdrachtenboek werd je gevraagd opvoedadvies te geven over de volgende situatie: ‘een 
zoon van negen en een dochter van dertien die onophoudelijk bekvechten. Misschien heeft de ruzie tussen broer 
en zus een functie, misschien is het gezond, maar de 43-jarige Linda vindt het vervelend. Bijvoorbeeld dat er 
zo geschreeuwd wordt om de kleine dingen, zoals wie het laatste koekje krijgt. Daarom stelt ze de vraag: hoe 
kan ik hier het beste mee omgaan?’ Vier ouders reageren en daaruit blijkt dat ze allemaal anders denken over 
opvoeden. Hieronder geven we de reacties van enkele ouders: Wilson (39); Anne-Ruth (47); Fayah (26); Peter (72). 

1)  Bekijk de verschillende reacties van de ouders. 
Beredeneer bij welke type gezin de reacties 
van de vier ouders passen: bij een modern 
onderhandelingshuishouden of een traditionele 
bevelshuishouding.

2)  Zoek nog eens op wat de vijf functies van 
socialisatie zijn. Beredeneer welke functie van 
socialisatie bij welke ouder past. Er is niet per se 
één goed antwoord, meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. Het gaat dus om je argumentatie voor 
een bepaalde keuze. 

3)  Bedenk nu zelf een opvoeddilemma en licht toe 
hoe een modern onderhandelingshuishouden en 
een traditionele bevelshuishouding om zouden 
gaan met jouw dilemma.
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Opdracht 8: Stemrecht of revolutie

De invoering van het algemeen kiesrecht ging niet zonder hindernissen. Er volgden vaak grondwetswijzigingen 
als gevolg van grote sociale protesten.

Opdracht 9: Ouder, pak je opvoedtaak bij lachgas! 

1)  Geef aan hoe het kernconcept democratisering 
te herkennen is in de bron. Maak hierbij gebruik 
van de definitie van het kernconcept en gebruik 
ten minste twee jaartallen om het proces te 
verduidelijken.

2)  In de eerste alinea wordt duidelijk dat 
grondwetswijzigingen voor meer democratisering 
zorgden. Dit kwam onder andere door revoluties. 
Wat kan een reden zijn dat democratisering 
(deels) veroorzaakt werd door revoluties? 

3)  Welke rol speelden vakbonden en socialistische 
politieke partijen in het proces van 
democratisering? Licht je antwoord toe.

4)  Wat valt je op als je kijkt naar de politieke kleur 
van de bron? Wat is hier mogelijk het gevolg 
van?

1)  Beargumenteer aan de hand van een voorbeeld 
uit de tekst waarom er in bovenstaande bron 
gepleit wordt voor een andere invulling van 
socialisatie. Gebruik in je antwoord (een deel 
van) de definitie van socialisatie.

2)  In § 7.1 en § 7.2 worden verschillende soorten 
type gezinnen beschreven. Beargumenteer in 
welk type gezin de ouders in de bron opgroeiden 
en in welk type gezin de kinderen opgroeien.

3)  Leg aan de hand van het kernconcept 
democratisering uit waarom het type gezin 
waarin de ouders zijn opgegroeid de mogelijke 
oorzaak is voor hun eigen opvoedgedrag. Gebruik 
in je antwoord de definitie van het kernconcept 
democratisering. 

4)  Laat zien dat ouders vroeger en kinderen nu met 
verschillende socialisatoren te maken hebben. 

5)  Stel dat jij naar een feestje wilt op een plek 
die bekend staat om het gebruik van lachgas, 
zouden jouw ouders dit van tevoren bespreken 
of zouden ze jou vrij laten gaan? Vergelijk jouw 
antwoord met een medeleerling.

1848
Er braken protesten uit in Frankrijk en Duitsland, 
wat in Frankrijk zelfs leidde tot de afschaffing 
van de monarchie. In Nederland werd de macht 
van het koninklijk huis ingeperkt en die van het 
parlement werd juist vergroot. Ook kreeg de 
bevolking meer vrijheden: het censuskiesrecht 
werd ingevoerd. Dit betekende echter niet dat de 
hele bevolking kiesrecht kreeg. Dit was namelijk 
alleen weggelegd voor de belastingbetalende 
mannen boven de 23 jaar. 

1887
Mede dankzij de acties van de Sociaal-
Democratische Bond (SDB) van Domela 
Nieuwenhuis werd in 1887 een grondwetswijziging 
doorgevoerd waarbij aanzienlijk meer mannen 
kiesrecht kregen. 

1917
De Vereniging voor Vrouwenkiesrecht van 
Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs zette 
zich in voor het vrouwenkiesrecht. De Sociaal-

Democratische Arbeiderspartij (SDAP) deed dit 
op zijn beurt voor de arbeiders. Beroemd zijn 
de ‘Roode Dinsdagen’ in 1911 en 1912, waarbij 
bijna twintigduizend burgers in Den Haag 
demonstreerden voor algemeen kiesrecht. In 1917 
werd uiteindelijk het algemeen mannenkiesrecht 
ingevoerd. 

1919
Vrouwen konden zich wel verkiesbaar stellen, 
maar mochten zelf niet stemmen. De angst 
voor het overslaan van de revoluties in onder 
andere Duitsland en Rusland zorgde ervoor 
dat de regering in 1919 versneld het algemeen 
vrouwenkiesrecht invoerde. Dit werd ook 
versterkt door een oproep van SDAP-leider 
Troelstra om de arbeiders in Nederland meer 
macht te geven.

Naar: Tijmen Lucie, ‘Stemrecht of revolutie!’, SP, 2019. 

De ouders van tegenwoordig lijken onwennig 
te zijn met hun opvoedtaak. Zo wil men dat 
het lachgas probleem wordt opgelost door 
de overheid, terwijl ouders zelf ook hun 
verantwoordelijkheid hierin kunnen nemen. 
Vroeger werden zulke problemen aangepakt 
door het generatieconflict die de relaties tussen 
ouder en kind duidelijk maakten. Door het conflict 
ontstaan botsingen tussen de grens die ouders 
trekken en wat kinderen en hun leeftijdsgenoten 
willen. Ondanks dat het lang niet altijd een leuk 
conflict is, is dit conflict wel belangrijk voor het 
losmakingsproces van het kind naar een eigen 
leven.

Tegenwoordig lijkt dit generatieconflict te zijn 
ingeruild voor een onderhandelingscultuur. 
Ouders laten het kind hier echter de overhand 
in nemen, omdat ze aardig willen zijn voor hun 
kinderen. Ze willen niet zo streng zijn dat hun 
kinderen buiten hun vriendengroepen vallen. 
Deze houding is te verklaren vanuit het feit 
dat deze ouders zich vrijgevochten hebben uit 
het beklemmende leven tijdens de verzuiling. 

Het gevolg is dat de balans de verkeerde kant 
op lijkt te slaan. Dit uit zich in de laissez-faire 
(niet-sturende) houding van ouders, die het idee 
hebben geen invloed te kunnen uitoefenen op 
de buitenwereld en de ‘peers’ die de kinderen 
beïnvloeden.

Een ouder zou een rolmodel moeten zijn, 
waarin ouders al van tevoren in gesprek gaan 
over onderwerpen zoals lachgas of drugs. Nu 
laten ouders dit echter over aan psychologen, 
de school of een jeugdwerker. Ouders moeten 
confrontaties aangaan over normen en waarden, 
zodat niet alles meer als vanzelfsprekend 
wordt beschouwd. Voordat deze confrontatie 
aangegaan wordt, moet een ouder wel voor 
zichzelf bepalen wat de maatregelen van 
bepaald gedrag zijn. Uiteindelijk zullen de ouders 
dan ervaren dat deze conflicten resulteren in 
wederzijds respect.

Naar: Marien van Schijndel,  
‘Ouder, pak je opvoedtaak bij die lachgas
patronen’, de Volkskrant, augustus 2019.
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Opdracht 10: Waarom Franse kinderen wel stilzitten aan tafel

De invoering van het algemeen kiesrecht ging niet zonder hindernissen. Er volgden vaak grondwetswijzigingen 
als gevolg van grote sociale protesten.

1)  Leg uit bij welke type gezinnen de Franse en 
Amerikaanse opvoeding passen.

2)  Welk kernconcept van het hoofdconcept 
Vorming staat centraal in dit artikel? Licht je 
antwoord kort toe.

3)  Bedenk welke verandering in de Amerikaanse 
maatschappij ertoe kan hebben bijgedragen dat 
Amerikaanse ouders overbezorgd zijn over en 
hoge eisen stellen aan hun kinderen. Gebruik in 
je antwoord de definitie van het hoofdconcept 
Verandering.

4)  Leg uit hoe uit de bron blijkt dat Amerikanen 
verder gedemocratiseerd zijn dan de Fransen. 
Gebruik in je antwoord (een deel van) de definitie 
van democratisering.

5)  Verklaar welke rol cultuur speelt in de vorming 
van Franse en Amerikaanse kinderen. Gebruik 
in je antwoord de definitie van het kernconcept 
cultuur en van het hoofdconcept Vorming. 

Binnenkort verschijnt een nieuw boek in 
Nederland genaamd: ‘Franse kinderen gooien 
niet met eten. Opvoedadviezen uit Parijs’. De 
schrijfster, Pamela Druckerman, voedt haar 
drie kinderen op in Parijs. In dit boek vergelijkt 
Druckerman de Franse opvoedstijl met de 
Amerikaanse, aangezien zij uit Amerika komt.

Amerikanen worden gezien als hyperouders, 
die overbezorgd zijn en hoge eisen stellen aan 
hun kinderen. Ook geven ze snel toe aan hun 
kinderen en zeggen ze zelden nee. Hierdoor 
zijn de Amerikaanse kinderen verwend en 
onhandelbaar. De Franse ouders daarentegen 
focussen zich op één vaardigheid: uitstellen 
van bevrediging. Franse kinderen worden 
opgevoed met het feit dat behoeftes niet altijd 
direct worden vervuld. Het belangrijkste woord 
in de opvoeding is dan ook ‘wacht’. Naast het 
wachten, moeten Franse kinderen ook direct in 

de grotemensenwereld leven: bijvoorbeeld door 
vier gangen te leren eten. Amerikaanse kinderen 
daarentegen leven in een kinderdomein.

Het verschil wordt gekenmerkt door de strakke 
kaders die Fransen geven, waarbinnen hun 
kinderen wel vrijheid hebben. Amerikanen 
daarentegen worden gekenmerkt door onder 
andere overbezorgdheid, waardoor ze vergeten 
om hun kind manieren zoals ‘dankjewel’ aan te 
leren. Nederlandse kinderen lijken meer op de 
Amerikaanse kinderen, omdat zij ook niet gewend 
zijn om te wachten. Zo is lang tafelen normaal 
voor Franse kinderen, terwijl Amerikaanse en 
Nederlandse kinderen rennend het restaurant 
doorgaan en alles op tafel willen vastpakken.

Naar: Iris Pronk, ‘’Waarom Franse kinderen wel 
stilzitten aan tafel’, Trouw, augustus 2012.

 §  7.3: VORMING, VERANDERING EN INDIVIDUALISERING

Tekstverkenners § 7.3

1)  Individualisering gaat over het vergroten van 
zelfstandigheid op verschillende gebieden. Lees 
globaal § 7.3 en noteer welke gebieden allemaal 
genoemd worden.

2)  Bedenk zelf een ander gebied waar mensen in 
toenemende mate hun zelfstandigheid hebben 
vergroot.

3)  Welke socialisatoren worden in het proces van 
individualisering steeds belangrijker voor de 
opvoeding van kinderen? En welke socialisatoren 
worden juist minder belangrijk?

4)  Wat heeft de ontzuiling te maken met 
individualisering? 

5)  Waarom heeft de opkomst van (met name 
sociale) media geleid tot een toename van 
verworven relaties?

6)  Noem twee voor- en twee nadelen van 
individualisering. Geef per voor- en nadeel een 
voorbeeld uit je eigen leven dat dit illustreert. 

7)  Hoe zie je op school dat het onderwijs 
tegenwoordig als belangrijke socialisator wordt 
gezien?  

Opdracht 11: Individualisering in beeld 

A. Zijn onderstaande voorbeelden meer typerend voor de samenleving zoals deze

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

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

3)  Per gezin staan er vaak twee of meer auto’s op de stoep omdat iedereen met een eigen 
rijbewijs weg wil kunnen, wanneer hij of zij dat wil.

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

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

B. Individualisering in beelden:

-  Ga nu zelf op op zoek naar drie televisieprogramma’s, series, reclames, producten, nieuwsberichten of 
liedjes waaruit blijkt dat onze samenleving in verregaande mate geïndividualiseerd is.

-  Maak zelf drie foto’s die laten zien dat de Nederlandse samenleving geïndividualiseerd is.
-  Leg per voorbeeld en foto uit waarom je ervoor gekozen hebt en waarom het past bij de definitie van 

het kernconcept individualisering.  
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