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1 
SOCIALE BEÏNVLOEDING 

Maatschappijleer is gebaseerd op een aantal sociale wetenschappen. Dit zijn met name de 
sociologie en politicologie, maar er komen ook aspecten uit de antropologie en de sociale 
psychologie aan de orde. Deze wetenschappen hebben met elkaar gemeen dat zij het 
gedrag van groepen mensen bestuderen. Sociologen en politicologen bekijken verschillende 
manieren van samenleven vooral in westerse landen. Antropologen kijken meer naar niet-
westerse samenlevingen. Sociaalpsychologen bekijken vooral het effect van groepen op het 
gedrag van het individu. 
Een voorbeeld van het laatste is een experiment van de Amerikaanse psycholoog Asch. Er 
zitten naast de onderzoeker steeds zeven studenten in een kamer, waarvan één de 
proefpersoon is van wie men het gedrag onderzoekt. De studenten krijgen steeds twee 
kaarten naast elkaar te zien, en moeten vervolgens zeggen welke lijn op kaart B even lang is 
als de lijn op kaart A. 

 

 
 

Als de proefpersonen alleen zijn met een onderzoeker, maken ze geen fouten. De vraag is 
hoe mensen zich gedragen als ze worden beïnvloed door anderen. 
Vooraf is met de zes anderen afgesproken dat ze eensgezind en onbewogen een verkeerd 
antwoord geven. Hoe reageren nu de enkele proefpersonen in het experiment die niets van 
deze afspraken weten? De antwoorden van de andere zes zijn duidelijk in strijd met hun 
eigen waarneming. Passen de proefpersonen zich aan of niet? Asch heeft dit experiment 
123 keer herhaald: 76 procent van de proefpersonen sloot zich ten minste één keer aan bij 
het onjuiste oordeel van de meerderheid; 58 procent paste zich twee of meer keren aan de 
mening van de meerderheid aan. Vervolgonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de druk van 
een groep onbekenden het grootst is. In vriendengroepen lijkt de angst kleiner om 
onmiddellijk sociaal afgewezen te worden. Ook de groepsgrootte lijkt hier van invloed te zijn. 
De druk om zich aan te passen neemt toe als de groep groter wordt, vanaf ongeveer zes à 
zeven personen. 
Men heeft dit soort experimenten in allerlei vormen gedaan en herhaald. In Nederland heeft 
men enkele jaren geleden een experiment gedaan, waarbij nietsvermoedende 
proefpersonen dachten dat zij meewerkten aan een sollicitatieprocedure. Hun opdracht was 
de ‘sollicitanten’ te kleineren, zodat de zogenaamde werkgever kon bepalen of de 
sollicitanten genoeg stressbestendig waren. In werkelijkheid werden niet de sollicitanten 
onderzocht, maar werd bekeken hoever de proefpersonen met hun treiterijen zouden gaan. 
Er werd bijvoorbeeld gekeken of zij in tweetallen verder gingen met kleineren dan in hun 



eentje. Telkens blijkt bij dit soort experimenten dat de invloed van andere mensen op de 
proefpersonen groot is, zelfs veel groter dan je zou verwachten. 
Gedrag van mensen wordt niet alleen beïnvloed door andere mensen, maar ook door 
‘omgevingsfactoren’ zoals de sociale positie of de rol die je inneemt ten opzichte van 
anderen. Sociaal milieu, de sociale positie, de status die je hebt, de tijd, de plaats waar je 
leeft, de waarden en normen van een bepaalde cultuur, de sociale controle, de economische 
omstandigheden: het zijn allemaal factoren die volgens sociale wetenschappers het 
menselijk gedrag beïnvloeden. De vraag is welke factoren op welke manier en in welke mate 
het menselijk gedrag beïnvloeden. We bedoelen hierbij niet dat het gedrag van mensen 
volledig wordt bepaald en voor honderd procent voorspelbaar is. Het gaat erom te kijken hoe 
mensen waarschijnlijk zullen reageren op grond van hun achtergrond. 

 

 
 
SOCIALE BEÏNVLOEDING Gevangenen en bewaarders 
De psycholoog Zimbardo heeft ooit een rollenspel van twee weken willen doen met een 
groep studenten. Een aantal van hen kreeg de rol van bewaker; de anderen speelden 
gevangenen. De ‘bewakers’ leefden zich na korte tijd zo sterk in hun rol in en traden hun 
‘gevangenen’ met zoveel geweld en intimidatie tegemoet, dat het experiment na zes dagen 
moest worden beëindigd. Zimbardo zelf vond het verschrikkelijk wat hij te zien kreeg: de 
meerderheid van de deelnemers was echt veranderd in ‘gevangene’ of ‘bewaarder ‘. 

 



 

Gedragsverschillen 

Een willekeurig voorbeeld van voorspelbaar gedragsverschil is dat mensen in Nederland 
elkaar aankijken als ze met elkaar spreken. Dat is ook een teken van eerlijkheid en 
beleefdheid. In andere landen kan het juist onbeleefd en brutaal zijn als je een meerdere 
aankijkt. 
Daar wordt bijvoorbeeld een leraar nooit recht in zijn gezicht aangekeken. In een 
multiculturele samenleving kan dat tot misverstanden leiden tot aan de rechtbank toe. 
Een ander voorbeeld is dat Nederlanders zich overal tegen zullen verzekeren, zodat ze bij 
tegenslag niet afhankelijk worden van anderen, zoals hun familie. In andere landen vertrouwt 
men er juist op dat familie bij tegenslagen altijd voor je klaar zal staan. Het jezelf verzekeren 
tegen allerlei tegenspoed zou daar als een gebrek aan vertrouwen kunnen worden opgevat. 

 

  



2 
MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN  

Als ik het voor het zeggen had… Het lijkt mooi om precies te kunnen doen wat je wilt, maar 
in de praktijk is dat onmogelijk. Alleen op een onbewoond eiland kunnen mensen volkomen 
vrij zijn. Zodra mensen samenleven, moeten zij rekening met elkaar houden. Op een 
onbewoond eiland zou je de hele nacht muziek kunnen maken of met een auto 200 km per 
uur kunnen rijden. In een stad kan dat niet: de vrijheid van de een botst dan met de rechten 
van anderen. Daarom worden in ieder samenleving regels vastgesteld. 
 
In Nederland worden de regels democratisch vastgesteld. Dat wil zeggen dat iedere 
volwassen burger in ons land in principe evenveel te vertellen heeft. Nu is het natuurlijk niet 
mogelijk om over alle onderwerpen een gezamenlijke vergadering te beleggen. Daarom 
dragen de burgers hun beslissingsrecht over aan anderen: zij kiezen personen, politici, die 
namens hen beslissingen nemen. Dit overdragen wordt ook wel delegeren genoemd.  

2.1 PERSOONLIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE KWESTIES 
Burgers delegeren hun beslissingsrecht uiteraard niet in alle kwesties. De meeste 
vraagstukken waarmee ze te maken hebben zijn persoonlijke kwesties. Voorbeelden van 
persoonlijke vraagstukken zijn: Hoe belangrijk is geld in mijn leven? Hoeveel geld geven we 
uit aan vakanties? Zal ik eerst gaan samenwonen voordat ik ga trouwen? Wil ik graag 
kinderen? Op welke manier kan ik het beste mijn kinderen opvoeden? Over dit soort zaken 
nemen burgers zelf beslissingen. 
Het delegeren van beslissingen gebeurt met name bij maatschappelijke vraagstukken. 
Een maatschappelijk vraagstuk is een probleem dat meer groepen in de samenleving raakt 
en dat door een gemeenschappelijke aanpak opgelost moet worden. Je kunt dan denken 
aan de drugsproblematiek, de milieuproblematiek, de toenemende agressie, enzovoort. 
Soms kan een persoonlijk vraagstuk een maatschappelijke kwestie worden. 
Een voorbeeld. Mensen die hun kinderen vanuit een bepaalde religieuze overtuiging 
opvoeden, willen graag dat het onderwijs bij deze opvoeding aansluit. De maatschappelijke 
vraag is dan wanneer dergelijke scholen mogen worden gesticht, aan welke eisen zij moeten 
voldoen en welke vrijheid deze scholen hebben. Mogen scholen die vanuit hun religieuze 
overtuiging homoseksualiteit afwijzen, weigeren om homoseksuele leerkrachten aan te 
stellen? Of is de vrijheid van de school ondergeschikt aan de Grondwet, die discriminatie op 
grond van seksuele geaardheid verbiedt? 

 
2.2 BELANGENTEGENSTELLINGEN 
Het bestuderen van maatschappelijke vraagstukken is een handig hulpmiddel om erachter te 
komen wat we nu werkelijk belangrijk vinden in onze samenleving. 
Een voorbeeld. Niemand betaalt graag belasting. En als er betaald moet worden dan graag 
zo weinig mogelijk. 
Toch ziet bijna iedereen de noodzaak van belastingen wel in. Waar moeten anders 
bijvoorbeeld de politie, de aanleg van dijken, de gezondheidszorg en het onderwijs van 
betaald worden? In dit geval zijn er dus tegenstrijdige belangen. De overheid zal daarom 
aan de ene kant de belastingen niet zo hoog maken dat mensen in financiële problemen 
komen. Aan de andere kant moet er voldoende geld zijn om de belangrijkste openbare 
voorzieningen te regelen, zodat de bevolking tevreden blijft. 
Bij tegenstrijdige belangen vindt er een afweging plaats aan de hand van: 



• de verschillende meningen en opvattingen over de problematiek, en 
• de invloed die betrokkenen kunnen uitoefenen op de beslissers. 

 
Burgemeester boos op miljonairs Vught  
TILBURG – Burgemeester Stekelenburg van Tilburg heeft gisteren openlijk scherpe kritiek geuit op de 
groep welgestelde Vughtenaren die vorige week het voormalig blindeninstituut Steffenberg voor 3,7 
miljoen gulden kocht om te voorkomen dat er asielzoekers in het pand worden gehuisvest. “Brabant is 
gemaakt voor alle Brabanders, maar ook voor andere Nederlanders en mensen die elders geen plaats 
hebben,” zei Stekelenburg tijdens de opening van het nieuwjaarsconcert van de provincie Noord-Brabant 
in Tilburg. “Laat democratische besluitvorming de basis zijn voor de manier waarop we onze ruimte en 
huisvesting toewijzen en laat niet alleen de portemonnee beslissend zijn. Ook al zit daar 3,7 miljoen in”. 

 

KADERVRAGEN 
1. Waaruit bestaat de belangentegenstelling in deze kwestie? 
2. Welke argumenten en misschien wel vooroordelen zullen voor de miljonairs aanleiding zijn 
geweest voor hun actie? 
3. Waarom is de opvang van asielzoekers een maatschappelijke kwestie? 
4. Wat is jouw mening in deze kwestie?  

 

 
 

Heerlen wil privatisering nieuwe tippelzone  
Heerlen. De gemeente Heerlen wil de nieuwe tippelzone gaan privatiseren. Het College van Burgemeester 
en Wethouders denkt daarbij aan een stichting als beheerder van de nieuw geplande zone. Volgens 
Heerlen is het instellen van een private tippelzone een unicum in Nederland. Het Heerlens College stelt de 
gemeenteraad voor de tippelzone continu te laten bewaken door vier politiemensen. De beheerder zal in 
overleg met de gemeente de huisregels voor het terrein vaststellen en doen naleven. Zo mogen bezoekers 
niet meer dan drie rondjes rijden en mag er slechts één klant in de auto zitten.  

 

KADERVRAGEN 
1. Noem zo veel mogelijk redenen waarom het College van Burgemeester en Wethouders 
van Heerlen meewerkt aan het instellen van een tippelzone. 
2. Door wie zullen er bezwaren aangevoerd worden tegen de activiteiten van de gemeente? 
3. Geef beargumenteerd je eigen mening.  

 

  



Voetballer weigert strafschop  
Van onze verslaggever 

LIVERPOOL 
24 maart 1997. Liverpool-speler Robbie Fowler deed gisteren iets wat zelden voorkomt in de 
sport. Hij wist in de wedstrijd tegen Arsenal door de verdediging heen te breken maar kwam te 
vallen in het strafschopgebied. De scheidsrechter wees resoluut naar de stip: strafschop. En toen 
gebeurde er iets opmerkelijks. De meeste voetballers zouden blij zijn met zo’n cadeautje van de 
scheidsrechter, maar Fowler niet. Met zijn handen in de lucht liep hij naar de scheidsrechter toe 
met de mededeling: “Het is geen penalty, ik struikelde gewoon.” 
De scheidsrechter bleef echter bij zijn beslissing. Fowler nam daarop zelf de strafschop, maar 
miste door met opzet tegen de keeper aan te schieten. De wereldvoetbalbond FIFA noemde 
Fowler na afloop van de wedstrijd een voorbeeld voor andere voetballers vanwege zijn eerlijkheid. 
Zijn eigen club is minder gelukkig met het gedrag en heeft de speler een boete gegeven. 
Liverpool won de wedstrijd overigens met 2-1.  

 

KADERVRAGEN 
1. Welke norm heeft Robbie Fowler? 
2. Leg uit waarom deze norm strijdig is met zijn belangen. 
3. Waarom hebben de FIFA en de voetbalclub in dit geval tegen gestelde belangen? 
4. Wat vind je zelf van het gedrag van Robbie Fowler? 
5. Geef nog een voorbeeld van een situatie, waarbij iemands normen in tegenspraak zijn met 
zijn belangen.  

 

 
 

 
  



3 
DE INVALSHOEKEN 

Als we een maatschappelijk vraagstuk bekijken, zien we al snel dat hierbij verschillende 
invalshoeken betrokken zijn. 
Je kunt kijken naar wetgeving, dat wil zeggen de juridische kant van de zaak, maar ook naar 
de opvattingen en de belangen van betrokkenen. 
Daarom vind je hier eerst een beschrijving van vier invalshoeken die je bij veel kwesties kunt 
herkennen: 
• de sociaaleconomische invalshoek; 
• de sociaal-culturele invalshoek; 
• de politiek-juridische invalshoek; 
• de vergelijkende invalshoek. 
Bij het analyseren van maatschappelijke vraagstukken moet je gebruik kunnen maken van 
deze vier benaderingswijzen  

 
3.1 DE SOCIAALECONOMISCHE INVALSHOEK 
Bij deze invalshoek spelen materiële belangen een grote rol: wie heeft financieel voor- of 
nadeel bij een bepaalde beslissing? In Nederland wordt bijvoorbeeld regelmatig gesproken 
over de bestrijding van het fileprobleem. Een van de mogelijke oplossingen is rekeningrijden. 
Maar de invoering daarvan is nadelig voor mensen die op een plaats werken waar geen 
openbaar vervoer komt. Zij zijn dus in de spits echt op een auto aangewezen. Als zij de 
kosten niet van hun baas vergoed krijgen, is dat niet helemaal eerlijk. 

 

 
 

Een ander voorbeeld. De hoogte van de AOW is van belang voor alle gepensioneerde 
inwoners van Nederland: zij moeten kunnen genieten van een onbezorgde oude dag. Maar 
aan de andere kant mag de hoogte van de AOW-uitkering niet te veel stijgen omdat de 
overheid anders in de problemen komt bij de financiering ervan. 
In onze samenleving spelen economische belangen een grote rol. Daarom zul je bij praktisch 
elk maatschappelijk probleem de sociaaleconomische invalshoek moeten gebruiken. Bij 
sommige vraagstukken treffen de voor- of nadelen individuele burgers of groepen burgers. In 



andere kwesties, zoals bij de invoering van de euro, zijn de belangen van grotere eenheden 
aan de orde, zoals de overheid, de werkgevers, de multinationals en de banken. 
Bij wereldproblemen, bijvoorbeeld het terugdringen van de luchtvervuiling, kijken we zelfs 
naar de verschillende belangen die hele landen hebben. 

 
3.2 DE SOCIAAL-CULTURELE INVALSHOEK 
Behalve belangen zijn er natuurlijk ook allerlei opvattingen van mensen en groepen in het 
geding. Daarom zullen we bij de bestudering van een bepaalde kwestie ook de normen en 
waarden van betrokkenen moeten nagaan en beschrijven. 

WAARDEN 
Waarden zijn vaak collectieve uitgangspunten en principes die mensen belangrijk vinden om 
na te streven. Als iemand zegt dat iets mooi of lelijk, goed of fout, gunstig of ongunstig is, 
dan spreekt hij daarmee een waardeoordeel uit. Een belangrijk deel van ons handelen wordt 
door deze waardeoordelen bepaald.  

 

 
 

Het vraagstuk van de verhoging van de AOW bijvoorbeeld, wordt niet alleen bepaald door 
financiële overwegingen. Een waardeoordeel dat in deze kwestie mee kan spelen is 
bijvoorbeeld de opvatting dat ouderen, die hun hele leven gewerkt hebben, recht hebben op 
een onbezorgde oude dag. 
Ook wanneer je iemand aardig, beleefd, eerlijk of lui noemt, spreek je een waardeoordeel uit. 
Als je bijvoorbeeld iemand lui noemt, betekent dit dat je veel waarde hecht aan hard werken. 
Waarden kunnen verschillen per: 
• individu of groep. Waarden zijn vaak kenmerkend voor de samenleving of groepering 
waarbinnen mensen leven. Sommige waarden worden door bijna alle Nederlanders 
belangrijk gevonden, zoals eerlijkheid.  
Andere waarden worden slechts door bepaalde groepen belangrijk gevonden. Zo zullen 
ondernemers de waarde zelfstandigheid belangrijker vinden dan arbeiders in loondienst; 
politiek linkse mensen zullen aan de waarde solidariteit meer belang hechten dan rechtse 
mensen. 
• plaats. Waarden zijn vaak plaatsgebonden. Zo is een waarde als ‘godsdienstig leven’ in 
een land als Iran veel belangrijker dan in Nederland. En een waarde als vaderlandsliefde zal 
bijvoorbeeld in een land dat in staat van oorlog verkeert veel belangrijker zijn dan in een land 
dat eeuwenlang vrede heeft gekend. 
• tijd. Waarden die vroeger hoog werden aangeslagen, zijn tegenwoordig soms minder 
belangrijk. Denk maar eens aan de veranderde opvattingen ten aanzien van abortus, 
euthanasie en de rol van seksualiteit. 

 



 
 
NORMEN 
Normen zijn vaak collectieve opvattingen over de manier waarop je je op grond van een 
bepaalde waarde behoort te gedragen. Als je veel waarde hecht aan eerlijkheid (waarde) 
volgt daar als logisch gedrag uit dat je niet steelt en dat je ook van anderen verwacht dat ze 
niet stelen (norm). 
Wanneer je tegen iemand zegt: ‘doe normaal’, betekent dit dat je vindt dat de ander zich niet 
gedraagt zoals hij zich behoort te gedragen. 
Een norm is dus een soort sociale verplichting. Mensen controleren elkaar of ieder wel aan 
de normen voldoet: wanneer iemand zich niet volgens de normen gedraagt, volgt bestraffing 
in de vorm van afkeurende opmerkingen, boetes of andere strafmaatregelen, uitlachen, 
uitsluiten en dergelijke. Als iemand zich wel aan de normen houdt, volgt beloning in de vorm 
van bijvoorbeeld goedkeuring, status of financieel voordeel.  
Als je maatschappelijke kwesties vanuit de sociaal-culturele invalshoek bekijkt, ga je na 
vanuit welke traditie, gewoonten en opvattingen er gehandeld wordt.  

 
3.3 DE POLITIEK-JURIDISCHE INVALSHOEK 
Bij deze derde invalshoek wordt bekeken hoe een kwestie juridisch geregeld is, dat wil 
zeggen welke wetten er gelden en welke belangen hierbij het meest vertegenwoordigd zijn. 
Voordat een wet wordt vastgesteld, gaat er altijd een politieke discussie aan vooraf, waarin 
de verschillende belangen, waarden en normen tegen elkaar worden afgewogen. Vaak leidt 
dat tot een compromis, dat wil zeggen een oplossing die voor de meeste betrokken personen 
en/of groeperingen aanvaardbaar is. 
De luchtvervuiling in de stedelijke gebieden kan bijvoorbeeld zeer effectief bestreden worden 
door het autoverkeer te verbieden. Een dergelijk beleid zou echter op grote weerstand 
stuiten. Niet alleen bij de mensen die belang hebben bij autoverkeer, zoals 
transportbedrijven en vertegenwoordigers, maar ook bij mensen die waarde hechten aan de 
vrijheid om van een auto gebruik te maken. Daarom zoekt de overheid naar oplossingen die 
voor de meeste mensen aanvaardbaar zijn: het rijden in de spits wordt duurder gemaakt, 
mensen die carpoolen worden financieel beloond. 
Als een politiek compromis is vastgelegd in een wet, wordt iedereen geacht zich aan deze 
wet te houden. 

 

 



3.4 DE VERGELIJKENDE INVALSHOEK 
De vergelijkende invalshoek is een veelomvattende benaderingswijze. 
Je analyseert daarmee hoe een samenleving verandert in de loop der tijd én verschilt van 
andere samenlevingen die zich elders op de wereld bevinden. Het is dus een combinatie van 
historische en (sociaal-) geografische elementen. Daarom spreken sommigen van de 
historisch-geografische invalshoek. 

 

 
 

HOOFDDOEKJES OP HET WERK 
Een tijdje geleden ontsloeg een Amsterdamse huisarts zijn assistente omdat zij een hoofddoekje 
droeg. De rechter vond het ontslag onrechtmatig omdat de huisarts discrimineerde. Een vrouw 
schreef een brief naar een tijdschrift waarin zij de huisarts gelijk gaf. Ze schreef onder andere: “Ik 
heb geen bezwaar tegen het dragen van een hoofddoekje op straat, in winkels of door kinderen 
op school. Maar bij een huisarts ligt dat anders. De doktersassistente laat met het hoofddoekje 
zien dat ze traditioneel islamitisch is. Dat betekent dat ze sterke waarde hecht aan de 
voorschriften uit de Koran. Iedereen weet dat streng islamitische mensen seks voor het huwelijk, 
de pil, condooms en abortus afwijzen. En daar zit voor mij nou het probleem. Stel dat je met je 
dokter een vertrouwelijk gesprek wilt over bijvoorbeeld de pil, een geslachtsziekte of 
homoseksualiteit. Je moet je dan eerst melden bij de doktersassistente en voelt je door het 
hoofddoekje niet meer vertrouwd. Je zit dan niet meer op je gemak in de wachtkamer.” 
“Natuurlijk is hier geen sprake van discriminatie. Ik heb ook niets tegen het islamitisch geloof. 
Ik heb alleen bezwaar tegen het dragen van een hoofddoekje omdat patiënten daardoor niet meer 
vrij zijn om hun persoonlijke problemen aan de huisarts te vertellen.” 

 

KADERVRAGEN 
1. Wat was de aanleiding voor de brief van de vrouw? 
2. Welke conclusie trekt de vrouw uit het feit dat de assistente een hoofddoekje draagt? Vind 
je die conclusie terecht? 
3. Geef argumenten tegen het ontslag van de vrouw. 
4. Denk je dat de vrijheid van patiënten in gevaar komt? 
5. De vrouw schrijft: “Natuurlijk is hier geen sprake van discriminatie.” Ben je het met haar 
eens? 
6. Geef aan hoe de kwestie van de hoofddoekjes bekeken kan worden vanuit elk van de vier 
invalshoeken. Behandel elke invalshoek in een paar zinnen. 
 
Op de brief kwam de volgende reactie: 
“Ik werk op een groepspraktijk van huisartsen. Er werkt ook een islamitische jongen, maar dat 
maakt geen verschil met anderen. Ik vind het belachelijk dat je iemand om zulke redenen 
ontslaat. Dat sommige patiënten moeilijk doen over een hoofddoekje is hun probleem. Als je met 
dat soort dingen rekening houdt, ben je niet goed bezig. Straks hebben mensen moeite met een 
doktersassistente in een spijkerbroek of iets dergelijks. Het tast ook de vrijheid van godsdienst en 
meningsuiting aan. Elke werknemer heeft recht op een eigen godsdienst en een eigen mening 
over abortus of andere onderwerpen.” 



 
KADERVRAGEN 
1. Welke argumenten voert de briefschrijver aan tegen het ontslag? 
2. Ben je het met deze argumenten eens? 
3. Wat zou je doen als je als rechter een oordeel moet geven: het ontslag wel of niet 
goedkeuren? Motiveer je antwoord. 

 

 
 

Anti-spijbelcursus voor ouders 
Ouders van spijbelende kinderen lopen het risico te worden veroordeeld tot het volgen van een 
antispijbelcursus. Bij de rechtbank in Breda begint een experiment met deze alternatieve straf die in de 
plaats komt van een boete. 
Cursussen voor spijbelende kinderen bestaan al langer. Het ministerie van Justitie vond het raadzaam ook 
een cursus voor ouders te ontwikkelen, omdat zij bij uitstek effectief kunnen optreden als hun kind niet 
naar school gaat. De cursus is niet bedoeld voor ouders die hun kinderen ‘luxe laten spijbelen’ vanwege 
een vakantie in schooltijd. Deze ouders lopen nog steeds de kans een boete te krijgen. 
Tijdens de cursus wordt een video getoond om de ouders te laten zien dat ook kinderen die niet spijbelen 
weleens moeite hebben om naar school te gaan. Ook toont een video een leerling die zijn rapport probeert 
achter te houden en manieren hoe je als ouder daarop kunt reageren. 
Het tegengaan van regelmatig spijbelen is van groot belang omdat het vaak de voorbode is van crimineel 
gedrag. Het rondzwerven op straat brengt spijbelaars in contact met lotgenoten en ‘verkeerde vriendjes’. 

 
 

KADERVRAGEN 
1. Wat is het probleem, wie zijn erbij betrokken? 
2. Gaat het hier om een maatschappelijke kwestie of om een persoonlijk probleem van 
ouders met spijbelende kinderen? 
3. Welke belangen spelen mee bij de betrokkenen? 
4. Wat zegt de Leerplichtwet over verzuim? 
5. Wat vind je van de aangedragen oplossing? Denk je dat een dergelijke cursus effect 
heeft? Waarom wel/niet? 

 
 
3.5 RELATIE TUSSEN DE INVALSHOEKEN 
De vierde, vergelijkende (of: historisch-geografische) invalshoek is sterk verbonden met de 
drie andere invalshoeken. Er wordt namelijk gekeken naar respectievelijk 
sociaaleconomische, politiek-juridische en sociaal-culturele verschillen met andere 
samenlevingen vroeger en nu. 
Om dit verband duidelijk te maken geven we hierna een case over de veranderde positie van 
vrouwen in ons land. 



 

CASE: DE VERANDERDE POSITIE VAN VROUWEN 

Verandering in opvattingen 
De inrichting van de maatschappij, vastgelegd in wetten, weerspiegelt niet alleen de omstandigheden, maar 
ook de opvattingen van de leden van die maatschappij. Die opvattingen veranderen mét de mogelijkheden 
die een samenleving heeft. We lichten dat toe aan de hand van de veranderde positie van vrouwen. 
De jaren vijftig 
In 1957 vonden de meeste mensen in Nederland het logisch dat gehuwde vrouwen geen eigen pensioen 
kregen. De gangbare opvatting was dat het de taak van de man was om vrouw en kinderen te 
onderhouden. Gehuwde vrouwen hoorden zich in eerste instantie te wijden aan het huishouden en de 
verzorging van de kinderen. En meestal deden zij dat ook. De AOW-regeling sloot op deze situatie aan. 
Slechts weinig gehuwde vrouwen werkten buitenshuis. 
Vrouwelijke ambtenaren werden ontslagen als zij trouwden. En als (gehuwde) vrouwen wel buitenshuis 
werkten, verdienden zij minder dan hun mannelijke collega’s. 
Er waren niet veel mensen die dat onrechtvaardig vonden: gehuwde mannen moesten van hun loon een 
gezin onderhouden, gehuwde vrouwen hoefden dat niet. Het werd in die tijd zelfs als een verworvenheid 
gezien dat getrouwde vrouwen niet hoefden te werken. Dat is niet zo gek. Er waren nog nauwelijks 
huishoudelijke apparaten ontwikkeld, waardoor het werk zwaar was. 
Ook waren er nog geen betrouwbare anticonceptiemiddelen op grote schaal beschikbaar, waardoor de 
gezinnen groot waren. 

 

 
 
Kortom, wie in de jaren vijftig huisvrouw was, had daar méér dan een dagtaak aan. In die situatie werd het 
als een verbetering gezien dat gehuwde vrouwen zich volledig konden wijden aan het huishouden en de 
opvoeding van de kinderen. Uiteraard was ook in die tijd niet iedereen het daar mee eens. Er zijn altijd 
vrouwen geweest die iets anders wilden dan huisvrouw en moeder zijn. Zij vormden echter een 
minderheid. Het verschil in taken leidde ook tot een verschil in machtspositie tussen mannen en vrouwen. 
De man was het hoofd van het gezin. Vrouwen moesten bij hun huwelijk beloven dat zij hun man zouden 
volgen. Man en vrouw oefenden weliswaar gezamenlijk de ouderlijke macht uit, maar bij verschil van 
mening was de stem van de man doorslaggevend. Gehuwde vrouwen waren bovendien 
‘handelingsonbekwaam’: zij konden niet zelfstandig juridische overeenkomsten aangaan. 
De jaren zestig 
In de jaren zestig kwamen vrouwen in toenemende mate in verzet tegen hun ondergeschikte positie. De 
basis hiervoor werd gelegd door technische ontwikkelingen. In de jaren vijftig kwamen tal van 
huishoudelijke apparaten op de markt, zoals de wasmachine en de stofzuiger. Het werk van huisvrouwen 
werd hierdoor aanzienlijk verlicht. Maar bovendien maakte de ontwikkeling van ‘de pil’ betrouwbare 
anticonceptie mogelijk. Als oudedagsvoorziening was een groot aantal kinderen niet meer nodig. Met de 
pil werd het ook mogelijk het aantal kinderen te beperken. De kleinere gezinnen hebben twee belangrijke 
gevolgen gehad voor de Nederlandse samenleving. 
 



 
 

Op de eerste plaats leidden kleinere gezinnen tot meer welvaart binnen het gezin. In de grote gezinnen van 
voor en vlak na de Tweede Wereldoorlog, gingen kinderen op hun veertiende jaar werken. Naarmate de 
welvaart toenam, kon het gezin het zich veroorloven om de kinderen langer onderwijs te laten volgen.  
Op de tweede plaats veranderde het perspectief van vrouwen ingrijpend. Het moederschap werd een 
keuze. En als vrouwen voor het moederschap kozen, was dat niet langer een levenslange dagtaak. 
Vrouwen konden ook buitenshuis gaan werken. En mede doordat zij een betere opleiding hadden 
genoten, wilden steeds meer vrouwen dat ook. 
De opvattingen over wat rechtvaardig was veranderden. Vrouwen eisten niet alleen recht op betaald werk, 
zij wilden ook dezelfde behandeling als hun mannelijke collega’s. Als vrouwen hetzelfde werk deden als 
hun mannelijke collega’s, waarom zouden ze er dan niet hetzelfde voor betaald krijgen? En als vrouwen 
premies betaalden voor werknemersverzekeringen, waarom hadden zij dan geen recht op een uitkering? 
Vrouwen wilden niet langer beschouwd worden als afgeleide van de man, maar als zelfstandig individu. 
Dat betekende veranderingen op tal van terreinen: op de arbeidsmarkt, in de wetgeving en niet in de 
laatste plaats binnenshuis. Want als vrouwen óók buitenshuis werkten, waarom zouden dan niet mannen 
ook een deel van het huishouden en de verzorging van de kinderen voor hun rekening nemen? 
Nu 
Vrouwen hebben zich op allerlei terreinen georganiseerd om de door hen gewenste veranderingen te 
bewerkstelligen. En ze zijn daar tot op grote hoogte in geslaagd. Veel van de ideeën van de 
vrouwenbeweging zijn tegenwoordig gemeengoed, en zijn op hun beurt vastgelegd in wetten. Zo is de 
man niet langer het hoofd van het gezin en werd in 1980 de Wet op de 
Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen van kracht. Deze wet verbiedt werkgevers onderscheid te 
maken tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. In 1997 werd bij wet vastgelegd dat, als de ouders 
dat wensen, kinderen de achternaam van de moeder kunnen krijgen. En het eind van de wetsvoorstellen is 
nog niet in zicht. In 1995 werd een wetsvoorstel ingediend om werknemers het wettelijk recht te geven 
hun arbeidsduur te verkorten tot 32 uur per week. Deze wet moest het mannen en vrouwen mogelijk 
maken betaald werk buitenshuis beter te combineren met de verzorging van huishouden en kinderen. 
Uiteindelijk werd het wetsvoorstel in 1997 in de Eerste Kamer verworpen. Er worden nu wetsvoorstellen 
voorbereid om ervoor te zorgen dat het recht op deeltijd in arbeidscontracten wordt opgenomen. 
Conclusie 
Aan de hand van de korte geschiedenis van de veranderde positie van vrouwen kunnen we zien dat deze 
samenhangt met de verschillende invalshoeken die we eerder hebben behandeld. We zien daardoor dat: 
• de organisatie van een samenleving een weerspiegeling is van de opvattingen, waarden en normen van de 
burgers in die samenleving; 
• deze opvattingen mede bepaald worden door de (onder andere technische en economische) 
omstandigheden; 
• het zinvol is als burgers zelf daadwerkelijk invloed uitoefenen; 
• om invloed uit te oefenen het nodig is om inzicht te hebben in de samenleving; 
• de invloed groter is als mensen zich organiseren. 

 



VRAGEN 
1. Sinds de jaren zestig leven mensen individualistischer en verliezen maatschappelijke 
verbanden zoals kerkgenootschappen, het verenigingsleven en het gezinsleven steeds meer 
hun invloed. Volgens sommigen is het gevolg daarvan dat oude normen en waarden steeds 
verder in verval raken. 
Geef drie voorbeelden van waarden en normen die 25 jaar geleden belangrijk waren, maar 
nu niet meer. 
2. In het verleden zijn er verschillende emancipatiebewegingen geweest. Zo hebben in het 
begin van de twintigste eeuw bijvoorbeeld ook arbeiders zich georganiseerd om hun positie 
te veranderen. 
a. Noem voor de arbeidersbeweging de oorzaken waarom deze minder krachtig is 
geworden. Betrek in je antwoord in ieder geval wat de rol van de wetgeving is geweest bij de 
neergaande ontwikkeling van de beweging. Denk bijvoorbeeld aan de sociale wetgeving. 
b. Noem een groep in de Nederlandse samenleving voor wie een emancipatiebeweging 
nuttig zou kunnen zijn. Motiveer je antwoord. 

  



4 
HET ANALYSESCHEMA 

 
BEGRIPPEN   ANALYSEVRAGEN   
Probleem   1. Wat is het probleem? 

• Motivatie voor je keuze van dit onderwerp. 
.  Waarom is het een maatschappelijke kwestie? 
• Feitelijke informatie over het onderwerp: omvang in 
cijfers, plaats, mogelijke schade, aandacht in de media. 
• Historische schets. 

 
 
Belangen en actoren 2. Welke actoren zoals (pressie)groepen en instanties zijn 

betrokken bij de kwestie? 
3. Welke belangen hebben deze betrokkenen? 
• Per groep/instantie de belangen noemen. 
• Hoe liggen de economische belangen: wie worden er 
financieel beter of slechter van? 
• Welke belangen komen overeen en welke zijn 
tegengesteld? 
4. Welke concrete voorstellen hebben de verschillende 
betrokkenen? 

 
Waarden en normen 5. Wat zijn de achterliggende waarden, normen en idealen 

van elke groep of instantie? 
• Welke rol spelen geloof, traditie en groepsgedrag? 

 
Overheid en politieke partijen 
     6. Welk beleid voert de overheid? 

• Welke wetten of regels gelden over de kwestie en welke 
daarvan staan ter discussie? 
• Standpunten en besluiten van ministers en andere 
bestuurders (wethouders, burgemeesters, enzovoort). 
7. Wat vinden politieke partijen van deze kwestie? 
• Standpunten van enkele politieke partijen. 

 
Samenvatting en eigen mening 

8. Samenvatting van de belangrijkste feiten, standpunten 
en voorstellen. 
9. Welke oplossing is volgens jou het beste? 
10. Hoe zal de kwestie zich volgens jou in de toekomst 
ontwikkelen? 

 



Als je een bepaalde kwestie wilt beschrijven, kun je dat het beste doen aan de hand van het 
analyseschema, waarin enkele basisvragen staan vermeld in een bepaalde volgorde. 
Je gaat hierbij vooral aan het werk met bestaand bronmateriaal, dat je kunt vinden in 
kranten, tijdschriften, bibliotheken en natuurlijk op internet. 
Als je materiaal tegenkomt, zul je je altijd moeten afvragen of het bruikbaar is. Vaak gaat het 
om onderzoeksresultaten, waarbij gekeken moet worden of men de juiste methodes heeft 
toegepast. Zo bleek de beslissing van de regering om de Betuwelijn aan te leggen, 
gebaseerd te zijn op een onderzoek waar naderhand veel kritiek op werd uitgeoefend. Als de 
resultaten minder slordig tot stand waren gekomen, zou de beslissing wellicht anders zijn 
uitgevallen. 
Om onderzoeksresultaten enigszins te kunnen beoordelen, moet je eerst iets weten over de 
wijze waarop een goede onderzoeksopzet in elkaar zit. Daarover gaat het volgende 
hoofdstuk. 

 
ANALYSEMODEL 
Lees het artikel en maak een analyse van de problematiek aan de hand van het 
analysemodel. Omdat het een kort artikel is, kun je lang niet alle analysevragen exact 
beantwoorden. Probeer door overleg met andere leerlingen toch zo veel mogelijk 
antwoorden te formuleren die je het meest waarschijnlijk acht. 

 

 
Geslachtsverandering jonge kinderen 
Van onze redactie binnenland 
AMSTERDAM. Twee Nederlandse universiteitsziekenhuizen blijken al enige jaren nauw 
betrokken bij de geslachtsverandering van heel jonge kinderen. De afdeling kinderpsychiatrie van 
het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) begeleidt kinderen en jonge tieners met ontwakende 
identiteitsproblemen. 
De Gender-werkgroep van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam dient jeugdigen daadwerkelijk 
hormonen toe om de voorbereidingen tot het veranderingsproces in gang te zetten. 
Het gaat om zeven jonge pubers vanaf 11, 12 jaar. Bij hen wordt bijvoorbeeld naderende borstgroei 
geremd. Of wordt tegengegaan dat jongens ‘de baard in de keel’ krijgen. Een 17-jarige jongen is inmiddels 
vrouw geworden. 
Het Tweede Kamerlid Agnes Kant van de Socialistische Partij (SP) heeft minister Borst 
(Volksgezondheid) om opheldering gevraagd. Zij wil weten of de minister deze medische handelwijze 
ethisch aanvaardbaar acht. 
Volgens hoogleraar transseksuologie en hormonenleer, prof. dr. L.J.G. Gooren, blijken veel transseksuelen 
reeds op heel jeugdige leeftijd te worstelen met het probleem dat zij zich ‘in het verkeerde lichaam’ 
geplaatst voelen. “Er zijn situaties bekend waarbij de eerste gevoelens van transseksualiteit zich al in het 
vierde of vijfde levensjaar openbaarden. De samenleving heeft geen idee wat dergelijke jonge kinderen 
kunnen doormaken en hoe zij in paniek kunnen raken doordat zij zich niet thuis voelen in hun lichaam.” 
Gooren heeft altijd beweerd dat volwassen transseksuelen pas toekomen aan verandering van hun 
geslacht, als zij gedurende een fors aantal jaren ook in de praktijk hebben bewezen de gevolgen vooral 
geestelijk aan te kunnen. Wordt nu niet afgeweken van deze zorgvuldigheid? Gooren: “Wat wij doen met 
deze vroege hormoonbehandeling is in feite tijd kopen. Deze is nodig om de jonge transseksueel voor te 
bereiden en uitputtend te testen op zijn of haar wil om definitief tot de andere sekse te behoren.” Zijn 
kinderen en pubers tot een dergelijk besluit in staat? Gooren: “Absoluut.” 

 



5 
ONDERZOEK DOEN 

 
Het doel van dit hoofdstuk is niet dat je over enkele weken zelfstandig onderzoek kunt doen. 
Je moet straks wel in staat zijn om gegevens goed te verwerken bij de bestudering van een 
probleem. 
We zullen wijzen op een aantal valkuilen bij het doen van onderzoek (het verzamelen van 
gegevens) en het interpreteren van onderzoeksgegevens. 
Verder zullen we oefenen met een aantal onderzoeksinstrumenten. Dat komt niet alleen van 
pas bij maatschappijleer. Ook voor aardrijkskunde, economie en geschiedenis en het 
profielwerkstuk moeten gegevens worden verzameld en geïnterpreteerd. En bij Nederlands 
krijg je vaak teksten waarin mensen iets beweren over de sociale werkelijkheid, al of niet 
ondersteund door onderzoeksgegevens. Tekst verklaren wordt makkelijker als je 
bijvoorbeeld de oorzaakgevolgredeneringen sneller herkent in een tekst. 

 

5.1 HET POLITIEONDERZOEK 
We beginnen met een stukje uit een politieonderzoek. Een politieonderzoek heeft wel iets 
weg van een onderzoek naar sociale verschijnselen. Rechercheurs vragen zich bijvoorbeeld 
af wie de dader is, wat de oorzaak is van een ongeluk en of er nog meer mensen bij 
betrokken zijn. 

 

CASE: MAARTEN 
De eerste ervaring die ik met onbetrouwbaar getuigenbewijs had, was toen ik een jongeman bijstond die in 
de Sarphatistraat eerst een viertal auto’s had geraakt en daarna een fietser had geschept met zijn grote 
Amerikaanse auto. Hij beweerde dat hij in zijn tweede versnelling aan het optrekken was in zijn (lawaaiige) 
auto en toen merkte dat hij door zijn rem trapte. Vervolgens had hij tijdens een poging om een fietser te 
ontwijken de macht over zijn stuur verloren. 
 

 
 

Er waren vier getuigen verhoord door de politie. Een jongen van zeventien had verklaard dat hij de auto 
‘keihard’ (100 à 130 kilometer per uur) voorbij had zien razen. Getuige nummer twee had ‘heel goed’ 
gezien hoe de automobilist, die ‘als een gek reed’ - hij schatte de snelheid op 80 à 90 kilometer per uur - de 
fietser schepte. Hij liep namelijk op het trottoir ter hoogte van de aanrijding. De derde getuige had het 
slachtoffer eerste hulpverleend en wist heel zeker dat ‘die moordenaar minstens honderd had gereden’. 



Getuige nummer vier was het slachtoffer. Hij had de auto op het laatste moment gezien en dacht alleen 
maar dat de chauffeur expres op hem inreed. 
Ik zag het op grond van de schriftelijke verklaringen somber in toen mij om een advies werd gevraagd. Na 
lezing van de verklaringen bestond namelijk de stellige indruk bij de politie dat mijn cliënt veel te hard had 
gereden. 
De politie startte een technisch onderzoek. Er waren geen remsporen, wat niet zo verwonderlijk was 
omdat de remmen van de auto het hadden begeven. De auto was goed onderhouden en verkeerde verder 
in een technisch uitstekende staat. Uit het spoor van vernielingen trokken de deskundigen de conclusie dat 
de snelheid van de auto niet exact kon worden vastgesteld, maar gezien de schade van de eerste auto die 
werd geramd, moest deze ongeveer 60 à 70 kilometer per uur zijn geweest. 
Ik plaatste een advertentie waarin ik om getuigen vroeg. Er meldde zich één getuige, maar een belangrijke! 
Een tandarts die achter de auto van mijn cliënt voor het verkeerslicht had stilgestaan en met hem was 
opgetrokken. Hij dacht dat mijn cliënt net als hijzelf niet harder dan 50 à 60 kilometer per uur had 
gereden. “We trokken net op. Ik reed nog in mijn tweede versnelling, toen de bestuur der van de grote 
auto voor mij ineens zijn stuur omgooide en de macht over de auto verloor. Ik dacht nog dat de 
bestuurder onwel was geworden. Waren zijn remmen kapot? Nou begrijp ik het.” 
Bij het lezen van de verklaring van getuige nummer één, de 17-jarige jongen, kreeg ik een vreemd 
onbestemd gevoel. Zo van: hier klopt iets niet. Ik ben met zijn verklaring in de hand naar de plaats van de 
aanrijding gegaan. De jongen had verteld dat hij zich op zo’n honderd meter afstand van de botsing met 
de fietser bevond en dat hij de auto van mijn cliënt had zien aankomen. Hij stond voor de snackbar en 
had ‘alles gezien’. Dat was vreemd want volgens mij kon hij van die plaats vrijwel niets hebben gezien. Ik 
belde hem op en kreeg zijn moeder aan de lijn. Natuurlijk mocht ik even langskomen. Maarten zou zo uit 
school thuis worden gebracht. “Het is een lieve jongen”, zei zijn moeder, terwijl ze de thee inschonk. Hij 
had een enorme fantasie. Hij leefde in een eigen droomwereld. Dat begreep ik toen ik Maarten zag. De 
jongen was licht geestelijk gehandicapt. “Hoe hard reed die auto, Maarten? Weet je dat nog? Je hebt het 
zien gebeuren, hè?” 
“Ja, meneer, ik hoorde de klap en ben toen gaan kijken. Ze zeiden allemaal dat die man keihard gereden 
had en dat klopte ook, want die jongen die op de grond lag bloedde als een rund.” 
Dit verhaal laat zien dat getuigenverklaringen vaak volledig vertekend worden door conclusies en door 
hetgeen getuigen achteraf hebben gehoord. Gelukkig kreeg ik in dit geval de waarheid boven tafel: dat 
mijn cliënt inderdaad in zijn tweede versnelling was opgetrokken en dat zijn rem het had begeven. Nadat 
de officier van justitie de herziene verklaring van Maarten en de verklaring van de tandarts van mij 
gekregen had, liet men mijn cliënt vrijuit gaan. 

 

VRAGEN 
Lees de bovenstaande tekst. Deze is afkomstig uit ‘Achter de blinddoek van vrouwe justitia’ 
van Pim de Vos. 
In de tekst beschrijft hij een van zijn ervaringen als advocaat. Het betreft een zaak, waarin de 
politie dacht voldoende bewijzen te hebben om een jongen voor de rechter te laten 
verschijnen wegens een aanrijding. 
Beantwoord de volgende vragen. 
1. Wat heeft de politie nagelaten? 
2. Waar is de advocaat naar op zoek gegaan? 
3. Wat kun je uit dit voorbeeld leren over onderzoek doen? 
 



 
 

5.2 HYPOTHESE EN VARIABELEN 
We zien dat een onderzoeksprocedure schematisch als hieronder eruit ziet. 
 
In deze fasen...   Doe je dit: 
 
Voorbereiding   • Een probleemstelling of hypothese formuleren. 

• Deze uitwerken in variabelen, indicatoren en 
deelvragen. 
• Bronnen verzamelen. 
• Tijdsplanning opstellen. 

 
Uitvoering • De relevantie, validiteit en representativiteit van de 

verzamelde informatie vaststellen. 
• Informatie per deelvraag ordenen en beschrijven. 
• Een beredeneerde conclusie formuleren. 

 
Afsluiting en evaluatie • De onderzoeksresultaten presenteren en verdedigen. 

• Het verloop en de resultaten van het onderzoek 
beoordelen. 

  
 
We zullen een aantal van de genoemde onderdelen nu nader bekijken. 

HYPOTHESE 
Als basis ga je uit van een centrale vraagstelling of hypothese. Een hypothese is een 
veronderstelling over de werkelijkheid. Bijvoorbeeld: ‘Gebruikers van softdrugs bezorgen 
de samenleving minder overlast dan gebruikers van alcohol.’ 
Een hypothese is niet iets wat je zeker weet, maar iets waarvan je juist wilt onderzoeken of 
het waar is of niet. 

 
VARIABELEN 
Op basis van je vraagstelling of hypothese bepaal je welke factoren of variabelen we in het 
onderzoek gaan betrekken. Een variabele is een bepaald gegeven dat kan variëren, meestal 
een kenmerk of eigenschap van iets of iemand. Bijvoorbeeld het aantal auto’s op een 
bepaald stuk snelweg, intelligentie, armoede, inkomen, politieke voorkeur, racisme, 
enzovoort. 



Een variabele is dus een eigenschap of kenmerk van een groep mensen, waardoor zij 
verschillen van anderen. Als je bijvoorbeeld uitgaat van de variabele ‘levensbeschouwing’, 
dan zul je zien dat een bepaalde groep katholiek is. Wat betreft deze variabele hebben alle 
katholieken dus iets gemeenschappelijks met elkaar: ze zijn verbonden met dezelfde kerk. 
Hetzelfde geldt voor protestanten, islamieten, enzovoort. 
In de hypothese die hiervoor werd genoemd (‘Gebruikers van softdrugs bezorgen de 
samenleving minder overlast dan gebruikers van alcohol’), kun je als variabelen nemen: 
• gebruik van softdrugs; 
• gebruik van alcohol; 
• overlast voor de samenleving. 
Door de variabelen uit de onderzoeksvraag of hypothese zo precies mogelijk te omschrijven 
kun je ze onderzoeken en zo mogelijk meten. Dit noemen we operationaliseren. 
Operationaliseren is dus het meetbaar maken van een variabele. Wat we hierbij doen is het 
omzetten van abstracte begrippen in waarneembare verschijnselen, zodat ze gemeten en 
onderzocht kunnen worden. Je moet met meetbare gegevens werken, zodat de resultaten 
controleerbaar zijn: het onderzoek moet herhaald kunnen worden. Zo kun je de variabele 
‘gebruik van softdrugs’ operationaliseren als: minstens éénmaal per week een 
cannabisproduct (wiet of hasj) gebruiken. 
Wat je in feite doet bij het operationaliseren is dat je indicatoren zoekt. Het begrip 
‘opleidingsniveau’ is bijvoorbeeld makkelijk te operationaliseren: je neemt het laatst behaalde 
onderwijsdiploma. Dit laatste is dan de indicator, waarmee je het opleidingsniveau kunt 
meten en vaststellen. Op dezelfde manier is de lichaamstemperatuur een indicator voor 
ziekte. Om vervolgens uit te zoeken welke ziekte iemand precies heeft, gebruiken artsen dan 
weer andere indicatoren. 
De operationalisatie van variabelen helpt je om de volgende stap te maken, namelijk het 
formuleren van relevante deelvragen. 

 

5.3 DEELVRAGEN 
DEELVRAGEN 
Als je een hypothese en de bijbehorende variabelen hebt vastgesteld, formuleer je hiervan 
afgeleide deelvragen. 
Hierbij kun je gebruikmaken van het analyseschema. 
Bij de hypothese over de overlast door softdrugs -en alcoholgebruikers kunnen bijvoorbeeld 
deelvragen zijn: Wie bezorgen gebruikers van softdrugs precies overlast? Op welke plekken 
zorgen ze voor overlast? Welke soorten overlast veroorzaken ze? Diezelfde deelvragen stel 
je vervolgens over alcoholgebruikers. 
Per deelvraag bedenk je daarna welke informatie je nodig hebt om tot een antwoord te 
komen en waar je die informatie vandaan kunt halen. Vaak is dit een wisselwerking. Als je al 
snel ontdekt dat je bij een bepaalde deelvraag moeilijk betrouwbare gegevens kunt 
achterhalen, dan zul je deze het beste kunnen vervangen door een meer geschikte 
deelvraag. 

 
SOORTEN VRAGEN 
Om aan de hand van het analyseschema goede deelvragen te formuleren, is het handig om 
te weten dat er verschillende vraagvormen zijn die je kunt gebruiken. 
Beschrijvende vragen stel je als je een maatschappelijk vraagstuk wilt inventariseren. 
Beschrijvende vragen beginnen vaak met ‘hoe’, ‘waar’ of ‘wanneer’. 
Voorbeelden zijn: ‘Hoe zijn de inkomens verdeeld in Nederland?’, ‘Wat is het aantal 
abortussen per duizend vrouwen in Nederland?’, ‘Welke vormen van criminaliteit komen veel 
voor onder jongeren?’ Als je met het analyseschema werkt uit het vorige hoofdstuk, zul je 
vooral dit soort vragen stellen. 
Verklarende vragen stel je als je de oorzaak van een maatschappelijk probleem wilt weten. 
Verklarende vragen beginnen vaak met ‘waarom’, ‘waardoor’ of ‘hoe komt het dat’. 
Bijvoorbeeld: ‘Waarom komt onder jongens meer criminaliteit voor dan onder meisjes?’, 



‘Waardoor is het aantal abortussen in Nederland lager dan in andere landen?’, ‘Hoe komt het 
dat de inkomensverschillen in Nederland kleiner zijn dan in veel andere landen?’ 
Beleidsvragen stel je als je wilt zoeken naar een oplossing voor een probleem. Deze vragen 
beginnen vaak met ‘wat is het belang van’ of ‘welke waarde wordt er gehecht aan’. 
Bijvoorbeeld: ‘Wat is het belang van goede voorlichting bij het voorkomen van 
drugsmisbruik?’ of ‘Welke waarde hecht het publiek aan meer blauw op straat?’ 
Deze laatste soort vragen wordt vaak gesteld bij beleidsonderzoek waarmee 
(overheids)beleid wordt beoordeeld of gepland. Denk aan onderzoek naar de milieueffecten 
van de uitbreiding van Schiphol, naar de bestrijding van zinloos geweld, naar de 
werkbelasting van leerlingen in de Tweede Fase, enzovoort. 

 

 
 
IQ testen 
Een bekend voorbeeld van onderzoek is het meten van intelligentie. Hierbij maakt men gebruik van 
verschillende indicatoren. Ruimtelijk inzicht wordt gemeten door iemand binnen een bepaalde tijd een 
figuur met blokjes te laten samenstellen. Taalbeheersing gekoppeld aan leeftijd wordt gemeten met een 
woordentest. Zo is een intelligentietest opgebouwd uit verschillende indicatoren die afzonderlijk 
worden gemeten. De totale uitkomst geeft dan het IQ van iemand aan.  
De kritiek op de IQ-testen is dat de resultaten van sommige testen beïnvloed kunnen worden door 
cultuur en onderwijsniveau van degene die wordt getest. Zo is iemands woordenschat mede afhankelijk 
van het gezin waarin men is opgegroeid en van het genoten onderwijs: heb je goede of slechte 
onderwijzers en leraren gehad? 

 
INTELLIGENTIE 
Stel, we moeten een betrouwbare test ontwerpen om intelligentie vast te stellen. Waar zou je 
dan op letten? Wat voor oefeningen, vragen of testjes zou je iemand laten doen om 
intelligentie te meten? 
1. Bedenk met een of twee andere leerlingen ten minste twee andere indicatoren voor 
intelligentie dan in de lestekst staan vermeld. 
2. Bepaal per indicator hoe je deze betrouwbaar zou kunnen meten. 

 

BEROEPSKEUZE 
Als je een beroepskeuzetest wilt maken, dan ga je meten voor welk beroep of welk 
beroepenveld (handel, bankwezen, welzijn, enzovoort) iemand het meest geschikt is en de 
meeste belangstelling heeft. 
1. Bedenk ten minste drie indicatoren om iemands beroepskeuze te meten. 
2. Bepaal ook hier per indicator hoe je deze betrouwbaar zou kunnen meten. 

 

SPIJBELEN 



Bekijk de volgende hypothese: 
Leerlingen die een goede relatie met hun ouders hebben, spijbelen minder vaak dan 
kinderen die een slechte relatie met hun ouders hebben. 
Geef zo precies mogelijk aan, waarom deze hypothese moeilijk toetsbaar is. 

 
HYPOTHESEN 
Bekijk de volgende hypothesen en vraagstellingen. Bepaal bij elk ervan ten minste één 
variabele en omschrijf zo precies mogelijk één indicator waarmee de stelling kan worden 
geoperationaliseerd en onderzocht. 
1. Als het koningshuis wordt opgeheven, zal ook de nationale saamhorigheid onder 
Nederlanders afnemen. 
2. Hoe verder mensen van hun werk af wonen, des te vaker komen mensen te laat op 
hun werk. 
3. Godsdienstige mensen voeden hun kinderen volgens striktere regels op dan 
mensen zonder geloof. 
4. Als ex-gedetineerden voorlichting geven aan scholen en andere groepen, heeft dat 
een gunstig effect op hun kansen in de samenleving. 
5. Mensen in de grote steden hebben een slechtere gezondheid dan bewoners van 
kleine steden en dorpen. 
6. Alcoholgebruik bevordert ziekteverzuim. 
7. Door meditatie en yoga wordt de kans op ernstige psychische problemen verkleind. 
8. Meisjes zijn ijveriger en preciezer dan jongens. 

 

 
 

5.4 ONDERZOEKSMETHODEN: INFORMATIE ZOEKEN 
We komen nu in de fase waarin je gaat bepalen welke onderzoeksmethode je gaat 
gebruiken om de deelvragen te beantwoorden. Stel dat een van je deelvragen is: ‘Hoeveel 
gebruikers van softdrugs zijn er in Nederland?’ Welke manier van gegevens verzamelen 
levert een betrouwbaar beeld op? Hoe ga je de informatie verzamelen die je nodig hebt? 
We behandelen in deze paragraaf een aantal veelgebruikte onderzoeksinstrumenten. 
• Als je over grote groepen mensen iets wilt weten dan kan een enquête een goed 
instrument zijn (bijvoorbeeld onderzoek naar koopgedrag, marktonderzoek, of onderzoek 
naar partijvoorkeuren om verkiezingsuitslagen te voorspellen). 
• Wil je dieper graven en meer te weten komen over bijvoorbeeld motieven van mensen dan 
zijn interviews noodzakelijk. Omdat deze tijdrovend zijn, kunnen we dan geen grote groep 
mensen onderzoeken. 
• Wellicht moeten we gedrag gaan observeren om erachter te komen hoe mensen zich 
gedragen in bepaalde situaties. Koopgedrag van mensen kunnen we observeren door in 
supermarkten en warenhuizen te kijken hoe klanten reageren op een bepaalde uitstalling van 
artikelen. Conflicten in familierelaties kunnen we observeren tijdens uitgebreide gesprekken 
met gezinnen of meer langdurige observaties in thuissituaties. 



• Voor ander onderzoek kan het verzamelen van al bestaand bronmateriaal zoals 
statistische gegevens voldoende zijn. Je raadpleegt dan bijvoorbeeld gegevens van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 

 
 

BRONMATERIAAL 
Er zijn talloze bronnen beschikbaar om materiaal te verzamelen. Denk aan: 
• (vak)literatuur; 
• massamedia, bijvoorbeeld brochures, artikelen uit tijdschriften of kranten, banden van 
televisieprogramma’s, of internet; 
• (multimediale) bestanden zoals encyclopedieën of kranten op cd-rom; 
• gegevensbanken en informatiesystemen, bijvoorbeeld van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) of het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 
Bibliotheken werken praktisch altijd met geautomatiseerde zoeksystemen. Daarbij is het 
belangrijk dat je goede trefwoorden gebruikt. Je kunt natuurlijk ook informatie zoeken via 
internet. Veel overheidsinstellingen en politieke partijen hebben een eigen website. Gebruik 
daarvoor de zoekmachine Ixquick.nl. Soms is het moeilijk om op internet niet te verzanden in 
allerlei informatie waar je niets aan hebt. Een aparte mogelijkheid via internet zijn 
nieuwsgroepen. Je vindt nieuwsgroepen over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals 
voodoo, adoptie, de doodstraf, alcoholmisbruik, de Bijbel, atheïsme, en allerlei soorten 
muziek. Op die manier kom je in contact met mensen die iets weten van het onderwerp waar 
jij onderzoek naar doet. 
 
Bij het selecteren van bronnen voor je onderzoek moet je de bruikbaarheid goed in de gaten 
houden. Door meerdere bronnen met elkaar te vergelijken, krijg je een indruk van de 
representativiteit van de informatie. Let er ook op uit welk jaar de informatie stamt. Over 
sommige onderwerpen is informatie snel gedateerd. De ontwikkelingen op het gebied van de 
sociale zekerheid of de regeringssamenstelling gaan bijvoorbeeld zo snel dat een 
(kranten)artikel van vijf jaar geleden niet representatief is voor de huidige stand van zaken. 
Ook kan het zijn dat de verschillende bronnen die je raadpleegt tegenstrijdige informatie 
bevatten. Je moet er dan achter zien te komen welke informatie juist is. 



 

 
 
ENQUÊTES EN INTERVIEWS 
Onderzoeksinstrumenten die vaak gebruikt worden bij onderzoek naar maatschappelijke 
vraagstukken zijn enquêtes en interviews. Enquêtes zijn vooral geschikt om grote groepen 
mensen te onderzoeken. Een enquête kan face-to-face, telefonisch of schriftelijk 
plaatsvinden. Bedenk wel dat schriftelijke enquêtes makkelijk in de prullenbak verdwijnen en 
de respons dus minder hoog is. 
Wil je meer te weten komen over bepaalde motieven van mensen, dan zijn uitgebreidere 
interviews noodzakelijk. 
Enkele handige tips voor het houden van een goed interview: 
• Noteer de vragen die je wilt stellen. 
• Zorg dat je doorvraagt, probeer altijd achter het waarom van dingen te komen. Waarom 
heeft iemand een bepaalde mening? Welke belangen zijn er in het spel? 
• Let erop dat de respondent bij het onderwerp blijft en niet te veel zijwegen bewandelt. 
• Maak een opname met je mobiel. Als dit niet mogelijk is, zorg er dan in ieder geval voor dat 
je het interview zo snel mogelijk uitwerkt. Voor je het weet ben je de helft van wat er allemaal 
gezegd is alweer vergeten, en dat is zonde van de tijd en moeite. 
Een nadeel van interviews is dat ze veel tijd kosten. Je kunt minder mensen in je onderzoek 
betrekken dan wanneer je een enquête doet. En hoe minder mensen je onderzoekt, hoe 
moeilijker het is om algemene conclusies te trekken uit je onderzoek en de 
onderzoeksresultaten te generaliseren. Hier komen we later op terug. 

  



 
 

 
 

Italiaanse randgroepjongeren 
Observatie is een methode die binnen sociologisch onderzoek minder vaak wordt gebruikt. De reden is 
dat er hoge eisen worden gesteld aan de wijze van observatie om tot wetenschappelijk verantwoorde 
conclusies te komen. Bij participerende observatie wordt de onderzoeker lid van de groep die hij 
bestudeert. Iemand wordt bijvoorbeeld werknemer van een bedrijf of lid van een godsdienstige sekte. 
Bekend is de studie Street Corner Society (1945), waarin William F. Whyte een groep Italiaanse 
randgroepjongeren beschrijft in een achterbuurt van Boston in de jaren dertig. Whyte vermeldt daarin 
hoe hij na anderhalf jaar onderzoek het gevoel had dat hij nog maar pas begonnen was. Uiteindelijk had 
hij vier jaar nodig om een goed gedetailleerd beeld te kunnen geven van het leven in de buurt. 

 

 
BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT 
De informatie die je gebruikt moet valide en betrouwbaar zijn. Om duidelijk te maken wat 
hiermee wordt bedoeld, nemen we een meetlat als voorbeeld. 
Betrouwbare informatie is informatie die goed gemeten is. Een meetlat is betrouwbaar als 
hij de juiste lengte van iets aangeeft. Als iemand 1,70 meter lang is en de meetlat meet 1,69, 
dan is die meetlat niet betrouwbaar. 
Validiteit heeft te maken met de geldigheid van informatie. Informatie is valide als je 
daadwerkelijk hebt gemeten wat je beoogde te meten. Als een fabrikant in december een 
aantal proefpersonen een nieuwe, zomerse frisdrank laat drinken, meet hij niet hoe het 
drankje smaakt met warm weer. Hij krijgt dus waarschijnlijk niet de juiste informatie, omdat 
hij niet meet wat hij wil meten: hij kan de invloed van het weersverschil tussen december en 
juli niet inschatten. 
Om de betrouwbaarheid en validiteit van informatie in te schatten stel je jezelf de volgende 
vragen: 
• Hoe is de informatie verzameld? Is het juiste meetinstrument gebruikt? De informatie die 
tien straatinterviews opleveren is minder generaliseerbaar dan een enquête onder honderd 
mensen. 
• Waar komt de informatie vandaan? Een krant als De Telegraaf maakt van dezelfde 
gebeurtenis een ander verhaal dan NRC Handelsblad. Een belangenvereniging zal andere 
informatie geven dan een neutrale instantie. 
• Hoe is de informatie weergegeven? Vooral tabellen en grafieken vertekenen soms het 
algehele beeld. Het zijn bijna altijd selecties van de totale informatie. Het zijn meestal 
gegevens die een trend aangeven, ontdaan van alle details. 
• Welk deel van de informatie bestaat uit feiten en welk deel uit meningen? Zeker bij 
interviews en columns moet je een scheiding maken tussen feiten en meningen. De mening 



van iemand wordt beïnvloed door zijn referentiekader, waarbij selectieve perceptie en 
vooroordelen een rol spelen. De maatschappelijke situatie van het moment kan veel invloed 
hebben op de antwoorden die mensen geven. Na de affaire 
Dutroux waren er bijvoorbeeld opeens veel meer mensen voor invoering van de doodstraf 
dan daarvoor.  
 

 
 

Als je onderzoek doet, dien je zo objectief mogelijk om te gaan met informatie. Daarom is het 
zeker bij interviews vaak zinvol het principe van hoor en wederhoor toe te passen. 

 
TIJDSPLANNING 
Zorg vanaf deze fase voor een goede tijdsplanning. Maak een schatting hoeveel tijd elke 
stap zal kosten. Bedenk ook welke activiteit je wanneer uit gaat voeren. Het is belangrijk om 
hier van tevoren goed over na te denken, want onderzoek doen is een omvangrijke klus en 
voor je het weet is het moment aangebroken dat het af moet zijn. Hou er rekening mee dat 
vooral het verzamelen van informatie vaak meer tijd kost dan je denkt. Hou er ook rekening 
mee dat er onvoorziene dingen kunnen gebeuren waardoor je vertraging oploopt. 
 

WELKE ONDERZOEKS METHODE? 
Als je onderzoek doet, kijk je altijd met welke methode je dat onderzoek het beste kunt doen. 
Welke methode zou jij kiezen als je de volgende sociale verschijnselen zou willen 
onderzoeken? 
Je kunt kiezen uit: 
• enquêtes; 
• interviews; 
• observaties; 
• verzamelen bronmateriaal. 
Geef een duidelijke toelichting op je keuze. 
Formuleer ook bij elke vraag een hypothese. 
1. Hoe is de ontwikkeling van de omvang van de werkloosheid de laatste tien jaar? 
2. Hoeveel fietsers, auto’s en andere verkeersdeelnemers passeren op de verschillende 
momenten in de week het kruispunt Vondelweg-Bilderdijkstraat? 
3. Op welke partij stemmen mensen als er nu verkiezingen zouden zijn voor de Tweede 
Kamer? 
4. Welke tendensen hebben zich de laatste 25 jaar voorgedaan in het stemgedrag? 
5. In hoeverre voelen de inwoners van Weesp zich gelukkig? 
6. Is er een samenhang tussen de soort wijk waar mensen wonen en hun etnische afkomst? 



7. Wat zijn de sociale en psychische gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid? 
8. In welke mate zijn sociale factoren van invloed op het rookgedrag van mensen, dat wil 
zeggen het opsteken van een sigaret? 
9. Naar welke tv-programma’s kijken mensen? 
10. Wat is de relatie tussen de mate van tevredenheid van werknemers met hun werksituatie 
en de hoogte van hun loon? 
11. Hoe waren de omgangsvormen aan het hof van de koningin aan het begin van de 
twintigste eeuw? 
12. Welke factoren bevorderen spijbelgedrag van leerlingen? 

 

 
Weesp 

 

5.5 AFSLUITING VAN HET ONDERZOEK 
We komen nu langzamerhand bij het einde van je onderzoek. 
Deze bestaat uit het trekken van conclusies, het maken van een presentatie en het 
evalueren van het onderzoek. 

 
CONCLUSIES 
Nadat je de verzamelde gegevens hebt geordend per deelvraag en antwoord hebt gegeven 
op de deelvragen, kun je conclusies trekken. Op basis hiervan kun je uiteindelijk een 
gefundeerd standpunt innemen met betrekking tot het vraagstuk dat je onderzoekt. Hierbij 
moet je rekening houden met de verschillende invalshoeken en de verschillende 
maatschappelijke groeperingen die erbij zijn betrokken. 
Als je een hypothese hebt geformuleerd kun je vaststellen of de hypothese klopt en 
houdbaar is. 

 
DE PRESENTATIE 
Als basis van een presentatie schrijf je meestal een gestructureerde, zakelijke tekst, het 
verslag. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn: 
• Inleiding. 
• Hoofdstukken. 
• Conclusie. 
• Bronvermelding. 
 



In schema uitgewerkt, gaat het om de volgende indeling: 

Indeling verslag 

Titelpagina • Titel van het onderzoek en naam/opleiding van de 
onderzoeker 

 
Inhoudsopgave 
 
Inleiding   • Omschrijving maatschappelijk vraagstuk. 

• Probleemstelling of hypothese. 
• Deelvragen (en variabelen en indicatoren). 
• Gebruikte onderzoeksmethoden. 
• Indeling verslag. 

 
Hoofdstukken  • Beschrijving gegevens, geordend per deelvraag. 
 
Conclusie • Korte herhaling probleemstelling/hypothese en deelvragen. 

• Puntsgewijze samenvatting van het verslag, meestal in de 
vorm van antwoorden op deelvragen. 
• Eindconclusie met betrekking tot probleemstelling/hypothese: 
bevestigen of verwerpen. 
• Eigen mening, aanbevelingen, evaluatie. 

 

 

Bijlagen   • Bronvermelding. 
• Overige bijlagen (bijvoorbeeld uitgewerkte enquêteresultaten). 

 

 

Geef in de bronvermelding de namen van boeken en tijdschriften, inclusief auteur, jaartal, 
uitgeverij en de pagina’s, hoofdstukken of artikels die je gebruikt hebt. 
Als je interviews hebt gehouden, geef je een omschrijving van de personen die je 
ondervraagd hebt, zoals beroep, geslacht en leeftijd. Je hoeft geen namen te vermelden. 
Naast een verslag kun je ook een presentatie verzorgen in de vorm van: 
• een mondelinge voordracht (uiteenzetting, beschouwing of betoog, forumdiscussie); 
• een reeks stellingen met onderbouwing; 
• een posterpresentatie met toelichting; 
• een presentatie met gebruik van media (audio, video, ICT). 
Hou bij je presentatie rekening met je doelgroep. Een werkstuk, verslag, artikel of essay 
wordt meestal alleen door je docent gelezen. Een mondelinge voordracht, een 
stellingenronde, forum of een poster-, video- of ICTpresentatie wordt meestal ook door je 
medeleerlingen bekeken en gehoord. In het laatste geval weet je doelgroep ongeveer net 
zoveel van het onderwerp als jij voordat je met je onderzoek begon. Jij bent nu de expert; 
probeer daarom jouw kennis zo over te dragen dat de doelgroep begrijpt waar je het over 
hebt. 

Bij een mondelinge presentatie let het publiek beter op als je je verhaal visueel 
ondersteunt. Dat kan met sheets of, als je het professioneel aan wilt pakken, met 
behulp van een programma als Powerpoint. Zo kun je je verhaal verduidelijken met 
steekwoorden en grafieken. Mooie duidelijke plaatjes trekken de aandacht van je 
publiek en houden het bij de les. 
 



 
 
EVALUATIE 
Als je onderzoek helemaal is afgerond, evalueer je het proces. Zijn er dingen misgegaan? 
Waar lag dat aan? Wat zou je de volgende keer anders of beter kunnen doen? Heb je je aan 
de tijdsplanning kunnen houden? Vaak leidt een onderzoeksresultaat tot nieuwe vragen en 
aanbevelingen voor onderzoek in de toekomst. 

 

5.6 CASE: HUMANISME EN OPVOEDING 
Om duidelijk te maken wat er mis kan gaan bij het doen van onderzoek en het trekken van 
conclusies, kijken we naar een voorbeeld van onzorgvuldig onderzoek dat wel de 
voorpagina’s van de krant haalde. Het onderstaande artikel beschrijft een onderzoek naar 
zelfvertrouwen van humanistische ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Het 
humanisme is een levensovertuiging waarin geen hogere macht, maar zelfbeschikking van 
de mens centraal staat. Gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid zijn 
belangrijke uitgangspunten van het humanisme. Is het waar wat de onderzoekster beweert? 
Zijn humanistische ouders opvallend zelfverzekerd als het gaat om de opvoeding van hun 
kinderen? We zullen zien dat je dat op basis van dit onderzoek helemaal niet kunt zeggen. 

 



 

Humanistische ouders volgens onderzoekster 
zeer zelfverzekerd 
Van onze verslaggeefster 

Mirjam Schöttelndreier 
AMSTERDAM 
Ouders die hun kinderen humanistisch opvoeden, zijn opvallend zelfverzekerd. In de dagelijkse 
omgang met hun kinderen lijken zij allesbehalve ten prooi te vallen aan de veelgehoorde 
‘opvoedingsonzekerheid’. Dat constateert D. Bakker, die donderdag in Utrecht promoveert op 
haar proefschrift Humanistisch levensbeschouwelijk opvoeden. 
‘Ook al zijn humanistische ouders dagelijks aan het wikken en wegen, onzeker is deze groep niet’, aldus de 
promovenda. ‘Dat komt waarschijnlijk omdat ze de tijd mee hebben. Voor het einde van de grote 
ideologieën schrikken ze niet terug, dat weten zij al langer. Humanisten doen het al lang zonder de grote 
verhalen. Je kunt ze daarom als trendsetters beschouwen van wat er nu in de samenleving gaande is.’ 
De humanistische opvoeding laat zich moeilijk omschrijven en kenmerkt zich in de praktijk door een 
grote variëteit. De overeenkomst is dat er openheid heerst: kinderen wordt geleerd dat er veel 
verschillende mensen, ideeën, opvattingen en geloven zijn. Er is niet één boek, één god of wat voor 
instantie dan ook die de juiste richting wijst. Door de opvoeding moeten kinderen in staat worden gesteld 
later een zelfstandige keuze te maken. ‘Dé waarheid bestaat voor humanisten niet. Kinderen leren dat elk 
standpunt uiteindelijk maar betrekkelijk is’, licht Bakker toe. ‘Maar zij moeten wel de verantwoordelijkheid 
voor hun keuze dragen.’ Dat dit waardenrelativisme niet leidt tot grote angsten of volslagen apathie in de 
humanistische huishoudens, heeft volgens de onderzoekster alles te maken met de opleiding van de 
ouders en hun bewuste opvoedingskeuze. Het zijn mensen die in staat zijn zelf ‘vastigheid te creëren’. 
Van de twintig ouders in het onderzoek, die via advertenties in humanistische blaadjes werden geworven, 
had slechts een enkeling een mavo- of mbo-opleiding, het gros heeft een hbo- of academische opleiding 
genoten. ‘Deze groep ouders heeft bewust niet voor een gladde opvoeding gekozen. Wat niet wil zeggen 
dat ze nooit met dingen in hun maag zitten, integendeel, zij vragen zich ook af of ze het goed doen’, 
relativeert Bakker. ‘Maar het zijn wel ouders met ideeën, die bijvoorbeeld het milieu ter harte gaat, die 
ergens voor staan. Ze geven uitleg bij hun keuzes. Ze willen ook best onderhandelen met hun kinderen, 
maar ze schromen evenmin om te zeggen dat ze dat niet zomaar opgeven. Dus worden hun kinderen niet 
even met de auto weg gebracht, als ze maar genoeg zeuren.’ 
Bij de ouders is geen spoor te bekennen van het pessimisme over de opvoeding dat eind twintigste eeuw 
zou heersen, aldus Bakker. Dat pessimisme staat haaks op het voor het humanisme zo kenmerkende 
vertrouwen in de menselijke vermogens, het grote belang van opvoeding en het vooruitgangsoptimisme. 
(Bron: de Volkskrant) 

 

 
VRAAGSTELLING EN VARIABELEN 



De vraagstelling is: ‘Heeft een humanistische levensbeschouwing invloed op het 
zelfvertrouwen van de ouders bij de opvoeding van hun kinderen?’ 
Deze stelling kent als belangrijke variabelen: 
• Zelfvertrouwen; je kunt immers veel of weinig zelfvertrouwen hebben. 
• Levensbeschouwing; je bent bijvoorbeeld humanist, of christen, of moslim. 
De onderzoekster maakt niet duidelijk hoe ze de variabele ‘zelfvertrouwen’ heeft 
geoperationaliseerd. Wanneer heeft iemand veel zelfvertrouwen en wanneer weinig? 
Hoe stel je dat vast? Ernaar vragen in een enquête? Bijvoorbeeld: “We doen een enquête 
naar zelfvertrouwen bij mensen met humanistische ideeën. Wilt u daaraan meedoen? Zo ja, 
heeft u veel zelfvertrouwen?” Weinig mensen zullen dan zeggen dat ze vaak onzeker zijn. Je 
kunt de mate van zelfvertrouwen dus niet meten door er rechtstreeks naar te vragen. Ook 
moet precies omschreven worden waar een humanistische levensbeschouwing uit bestaat 
en wat de wezenlijke verschillen zijn met andere levensbeschouwingen. 
Verder kan de ‘openheid’ waar het zelfvertrouwen uit zou blijken, het gevolg zijn van de 
humanistische levensbeschouwing, maar ook van andere factoren zoals de opleiding van de 
ouders. De onderzoekster had de variabelen dus beter moeten operationaliseren. 

ONDERZOEKSMETHODE 
De onderzoekster heeft in totaal twintig ouders ondervraagd, die via advertenties in 
humanistische blaadjes werden geworven. Hiervan had het merendeel een hbo- of 
academische opleiding. 
Natuurlijk kun je niet alle humanisten in Nederland bellen of observeren. Je moet in dat geval 
een steekproef trekken uit de totale groep. Die steekproef moet echter wel voldoende groot 
zijn, want als je tien mensen interviewt en twee daarvan hebben afwijkende antwoorden, dan 
is dat direct een verschil van 20 procent. 
Verder moet je ervoor zorgen dat de steekproef die je neemt representatief is voor de totale 
groep die je onderzoekt. Dit wil zeggen dat de steekproef een goede doorsnede oplevert 
voor de hele groep. Alleen dan kun je de uitkomst van het onderzoek generaliseren. De 
uitkomst zegt dan niet alleen wat over de groep die je onderzocht hebt, maar met een zekere 
waarschijnlijkheid ook over de hele groep waar je de steekproef uit hebt getrokken. Je kunt 
dan algemene uitspraken doen. Hoe groter de groep die je onderzocht hebt, des te beter de 
uitkomst te generaliseren is. 
In dit geval vormden de mensen die zich aanmeldden op een advertentie geen 
representatieve groep, omdat ze zichzelf hebben aangemeld. Mensen die zelf reageren 
kunnen bijvoorbeeld al meer zelfvertrouwen hebben dan mensen die zich niet aanmelden. 
De oproep via een advertentie leverde dus geen representatieve steekproef op. De 
onderzoekster had een grotere groep moeten onderzoeken, en deze niet via een advertentie 
moeten selecteren. Ze had beter bijvoorbeeld elke twintigste abonnee van het humanistisch 
maandblad kunnen benaderen voor deelname. 
Ten slotte zijn humanisten met een lage opleiding in het onderzoek minder vertegenwoordigd 
dan humanisten met een hoge opleiding. Als je hier niet op let bestaat de kans dat je het 
effect meet van opleiding op zelfvertrouwen in plaats van het effect van 
levensbeschouwing op zelfvertrouwen. Dat had de onderzoekster kunnen voorkomen door 
een controlegroep te nemen. Dit had ze kunnen doen door de groep humanisten te 
vergelijken met mensen met een andere levensbeschouwing, die in overige kenmerken met 
elkaar overeenstemmen: dus hetzelfde opleidingsniveau, inkomensklasse, enzovoort. Pas 
als de twee groepen alleen van elkaar afwijken in levensbeschouwing, kan je als 
onderzoeker conclusies trekken over het effect van levensbeschouwing op zelfvertrouwen. 
Als er tenminste verschil in zelfvertrouwen zichtbaar is! 

 
  



6 
OORZAAK OF ALLEEN MAAR 
SAMENHANG? 
 
In de vorige hoofdstukken zijn al enkele valkuilen behandeld waar je rekening mee moet 
houden als je onderzoek doet. In dit hoofdstuk behandelen we een andere belangrijke 
vereiste voor het doen van onderzoek en het trekken van conclusies, namelijk het verschil 
aanbrengen tussen correlatie en causale verbanden. 
 
Onderzoekers willen vaak oorzaken van bepaalde problemen achterhalen, of tenminste de 
samenhang tussen bepaalde verschijnselen aantonen. Hangt criminaliteit samen met de 
hoogte van straffen in een land? Of hangt criminaliteit samen met de ver schillen tussen arm 
en rijk, met werkloosheid, enzovoort? 
Neemt gewelddadig gedrag van jongeren toe als ze kijken naar geweld op tv? 
In dit geval wordt niet alleen beschreven hoeveel criminaliteit voorkomt, maar we proberen 
het ook in verband te brengen met allerlei variabelen, zoals de hoogte van straffen, 
werkloosheid en kijkgedrag van jongeren.  
Het is niet altijd makkelijk om aan te tonen of het een de oorzaak is van het ander. Het kan 
best zo zijn dat gewelddadige kinderen vaak naar geweld op tv kijken. Deze samenhang 
noemen we correlatie. Maar is het kijken naar die programma’s dan de oorzaak van hun 
agressieve gedrag? Met andere woorden, kunnen we spreken van een causaal verband? 
Misschien zijn die kinderen van nature al agressief en hebben ze daardoor een voorkeur 
voor programma’s waar veel geweld in voorkomt. 
Een fout die veel wordt gemaakt is dat een correlatie tussen twee verschijnselen als causaal 
verband wordt gezien. 

 

 
 

Neem het voorbeeld van onderzoek naar de invloed van stimulerende middelen op 
sportprestaties. Het slikken van bepaalde middelen lijkt een positief effect te hebben op de 
prestaties van bijvoorbeeld wielrenners. Maar het kan ook zijn dat de sporters doordat ze iets 
slikken, meer zelfvertrouwen krijgen. Niet de sterkere spieren, maar de sterkere overtuiging 
in het eigen kunnen beïnvloedt dan de prestaties. Er bestaat dan wel een correlatie tussen 
het slikken en prestaties, maar het is niet (uitsluitend) het pilletje dat werkt. 
We kunnen dit onderzoeken door een experimenteel onderzoek te doen. We nemen twee 
groepen renners. Eerst meten we hun prestaties zonder stimulerende middelen. Daarna 
laten we één groep renners een tijdje echte pillen slikken en een controlegroep een tijdje 



neppillen. Als de prestaties bij de echte pillenslikkers meer vooruitgaan, dan hebben we de 
werking van de stimulerende stof vastgesteld. Dan bestaat er een zogenaamd causaal 
verband: de stimulerende middelen zijn de oorzaak, de prestaties het gevolg. Wanneer de 
nep-pillenslikkers even sterk vooruitgaan, dan zijn de overtuigingen van de sporters de 
oorzaak van de betere prestaties. 

 

 
 

Stel dat er uit onderzoek blijkt dat er samenhang is tussen de grootte van de school en het 
spijbelgedrag van de leerlingen: hoe groter de school, hoe vaker leerlingen spijbelen. Dan 
lijkt de grootte van de school er de oorzaak van te zijn dat veel leerlingen spijbelen. Maar de 
werkelijke oorzaak kan wel eens zijn dat er in grote steden meer wordt gespijbeld, en dat 
grote scholen vaker in grote steden te vinden zijn. In dit geval moeten we dus scholen 
selecteren die wat betreft grootte verschillen, maar wat betreft andere kenmerken 
overeenkomen (zelfde onderwijsniveau; openbaar of bijzonder onderwijs, ligging in stad of 
op platteland; enzovoort). We moeten dus zo veel mogelijk andere factoren ‘onder controle 
hebben’; dat wil zeggen gelijk houden. Dit heet het ceteris paribus principe. Dat ben je bij 
economie wellicht al tegengekomen. Het betekent alle andere factoren gelijkblijvend. 
Je moet dus voor je onderzoek gaat doen, bedenken welke andere variabelen een rol 
kunnen spelen. Je moet het effect van deze andere variabelen kunnen uitsluiten. 

 

 



 
Burengerucht maakt ongezond en ongelukkig 
AMSTERDAM – Mensen die last hebben van burengerucht klagen bijna twee keer zo vaak over 
een slechte gezondheid. Daarnaast voelen zij zich ongelukkig, zo blijkt uit een onderzoek van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder vierduizend personen. Andersoortige overlast, 
zoals verkeers- of industrielawaai, heeft nauwelijks invloed op de gezondheid en het geluksgevoel 
 

KADERVRAGEN 
1. In de kop van bijgaand krantenartikel staat een conclusie die niet precies hetzelfde is als 
de stelling die in het artikel staat vermeld. Wat is het verschil? 
2. Leg nu het verschil uit met behulp van de begrippen causaal verband en correlatie. 
3. Probeer nu een theorietje op te stellen waarin de causaliteit omgekeerd komt te liggen. 

 
 
 
  



Opgaves onderzoeksvaardigheden 
 

 

Opgave 1   Jongeren keren zich af van XTC 
 

Amsterdam. Het Xtc-gebruik onder jongeren is de laatste vier jaar sterk afgenomen. Dat 

blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut in opdracht van het ministerie van 

Volksgezondheid Het gebruik van hasj en marihuana daalde licht. 

XTC is de meest gebruikte harddrug onder scholieren, zo blijkt uit schriftelijke ondervraging 

van bijna tienduizend leerlingen. Bijna 4 procent van de jeugd in de leeftijd van 10 tot 18 jaar 

heeft de pillen weleens geprobeerd. Gevraagd naar recent gebruik (in vier weken voor de 

enquête) bleek 1,4 procent XTC te hebben geslikt, tegen 2,2 procent in 1995, een daling van 

40 procent.  

Voor XTC geldt dat de kans op gebruik toeneemt met de leeftijd, en groter is voor jongens 
dan voor meisjes. Vwo-leerlingen gebruiken duidelijk minder XTC dan leerlingen van andere 
schooltypen.  
Ook het recente gebruik van amfetamine onder de jeugd daalde. In 1995 bleek 1,9 procent in 

de vier weken voorafgaand aan ondervraging speed te hebben genomen. Vorig jaar was dat 

percentage gedaald naar 1,1 procent.  

Het gebruik van andere harddrugs bleef in vier jaar nagenoeg gelijk, met 1,2 procent voor 

cocaïne (was 1,1 procent) en 0,4 procent voor heroïne (was 0,5 procent). Het gebruik van 

psychedelische paddenstoelen (paddo’s) daalde licht naar 1,2 procent (was 1,5 procent).  

Het Trimbos Instituut doet sinds 1984 elke vier jaar onderzoek naar ‘riskant gedrag’ van 

scholieren van 10 tot 18 jaar. Daarbij gaat het om drugsgebruik, roken, drinken en gokken. 

Voor het eerst bleek het gebruik van cannabis niet verder te zijn toegenomen, maar zelfs iets 

te zijn gedaald. 

Bron: de Volkskrant, 4-9-00 

Lees het bovenstaande krantenartikel, waarin een onderzoek wordt besproken, en 

beantwoord de volgende vragen: 

1. Wat was de probleemstelling van het onderzoek? 

2. Is het een beschrijvend, vergelijkend, verklarend of beleidsgericht onderzoek? 

3. Wat denk je dat de onderzoekers verwacht hadden dat eruit zou komen? 

4. Bedenk wat er theoretisch verwacht kon worden. 

5. Hoe hebben de onderzoekers gegevens verzameld? 
6. Hoe wordt, op basis van de gegevens, de probleemstelling beantwoord? 

Wat is de conclusie? 



 
Opgave 2 Duitsers verontrust door golf van geweld 
 

Van onze correspondent - Berlijn, donderdag  

Duitsland gaat gebukt onder een golf van geweld, waarbij veel doden zijn te betreuren 

en beangstigend genoeg ook telkens zeer jonge daders betrokken zijn. Onze 

oosterburen spreken al bezorgd over 'Amerikaanse toestanden'.  

De 36-jarige Turk die dinsdagavond in het Duitse Bielefeld koelbloedig zeven mensen 

vermoordde, nadat hij door een 19-jarig meisje als huwelijkskandidaat was afgewezen, heeft 

gisteren de hand aan zichzelf geslagen. 

De verdachte maakte een eind aan zijn leven, toen een speciaal arrestatieteam op het punt 

stond hem in te rekenen. De man was al getrouwd en vader van vier kinderen. Zijn 

echtgenote is in verwachting van de vijfde. Vanwege de buitenechtelijke relatie was de 

verdachte onlangs uit zijn functie van islamitische gebedslezer gezet. Dit maakte officier van 

justitie Klaus Metzler bekend. 

Volgens de openbaar aanklager was de 36-jarige man dinsdagavond naar de flat van zijn 

vriendin gegaan. Hij belde aan bij buren en schoot in het wilde weg toen de deur werd 

geopend. In de woning werden later achttien patronen gevonden. "De man heeft na de 

afwijzing door zijn geliefde uit pure haat gehandeld", aldus de officier van justitie. 

Steekpartij 

Een 15-jarige gymnasiumscholier in het porseleinstadje Meissen heeft gisteren 

bekend de dader te zijn van de steekpartij waarbij een 44-jarige lerares om het leven 

kwam. 

De jongeman was dinsdagochtend met een masker op het lokaal binnengekomen. Hij liep 

rechtstreeks op de docente af en stak haar neer. De vrouw kon nog de gang op vluchten en 

stierf in de armen van collega's. Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer met maar liefst 

22 messteken om het leven werd gebracht. De jongeman gaf als motief op haatgevoelens 

jegens de strenge lerares te koesteren. 

Ook dinsdag heeft een 38-jarige man in de plaats Nidderau drie mensen verwond door met 

een bijl om zich heen te zwaaien. Een van de gewonden is er ernstig aan toe, zo melde de 

politie gisteren. De beweegredenen van de dader zijn niet duidelijk. 



De vakbond voor opvoeding en wetenschap wil als antwoord op het toenemend geweld door 

jongeren de aanstelling van speciale beveiligingsfunctionarissen. Ook op Amerikaanse 

scholen wordt steeds vaker tot deze maatregel overgegaan. 

Duitsland is de afgelopen weken al vaker getroffen door ernstig jeugdgeweld. In Beieren 

schoot een 15-jarige jongen met het wapentuig van zijn vader in het wilde weg om zich heen. 

Hij doodde vier mensen, onder wie zijn zus van achttien, en pleegde daarna zelfmoord. 

In het Roergebied maakte een 19-jarige scholier met een bijl een eind aan het leven van zijn 

vader, zijn moeder en een achtjarig zusje. De verdachte sneed het lichaam van het kind in 

stukken en dumpte onderdelen bij een rivier. Toen de politie een kijkje ging nemen in de 

woning, troffen zij de verdachte aan, die deed alsof er niets bijzonders was gebeurd. 

De schier oneindige reeks ernstige geweldsmisdrijven met jeugdige daders heeft de 

discussie in Duitsland over opvoeding, geweld en wapenbezit hoog op de agenda 

geplaatst. 

Bron: Telegraaf 11-11-99 

Lees het krantenartikel en beantwoord de volgende vragen: 

1. Formuleer de probleemstelling die in het artikel wordt beantwoord (zie eerste alinea). 

2. Op welke manier is de probleemstelling beantwoord? 

3. Is dit de juiste manier om de probleemstelling te beantwoorden? Leg jouw antwoord 

uit. 

4. Formuleer een probleemstelling die beter bij dit onderzoek past. 
 

 
 

Opgave 3 Verkeerd geformuleerde probleemstellingen 

 

Hieronder staan een aantal verkeerd geformuleerde probleemstellingen. Geef per 

probleemstelling aan wat er verkeerd aan is en formuleer zelf een betere probleemstelling. 

a) Waarom zijn meisjes slimmer dan jongens?  
 

b) Waarom is de criminaliteit toegenomen? 
 



c) Hoe komt het dat er rond het begin van de christelijke jaartelling in de Westerse wereld 

zo veel meer uitvindingen werden gedaan dan elders? 
 

d) Hoe komt het dat de inkomensongelijkheid in Nederland zo groot is? 
 

Opgave 4 Twee regels voor het formuleren van probleemstellingen 

 

Formuleer op basis van de bovenstaande oefeningen (zie bijlage 2 en 3) twee regels waar je 

je bij het formuleren van een probleemstelling aan moet houden. 

Aantekening 

Regels voor het formuleren van een probleemstelling: 

 

1) ....................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................... 

 

 

2)  ...........................................................................................................................

 ........................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

  



 

 
 

Opgave 5 De bindingstheorie 

 

In het thema criminaliteit worden een aantal theorieën beschreven ter verklaring van de 

criminaliteit. Eén van die theorieën is de bindingstheorie. Hieronder staat hoe de 

bindingstheorie beschreven wordt: 

Veel criminaliteitstheorieën gaan uit van de aanname dat voor het plegen van een misdrijf 

een extra prikkel nodig is. Zo gaat bijvoorbeeld de anomietheorie van Merton er vanuit dat 

mensen crimineel gedrag vertonen als aan hen in de samenleving niet de legale middelen 

worden geboden om financieel succes te behalen. Het mensbeeld dat impliciet aan dit soort 

theorieën ten grondslag ligt, is dat de mens een moreel wezen is dat het goede wil, maar 

door de omstandigheden gedwongen wordt het kwade te doen. De Amerikaanse criminoloog 

Hirschi verwerpt dit mensbeeld en heeft een nieuwe theorie ontwikkeld, die hij in 1969 

publiceerde in zijn boek ‘Causes of Delinquency’. Zijn benadering staat sinds die tijd bekend 

als de ‘bindingstheorie’. 

In vergelijking met de meeste andere theorieën draait Hirschi het uitgangspunt om. Zijn 

vertrekpunt is de amorele mens, die geneigd is tot alle kwaad. Je moet je dan ook volgens 

hem niet afvragen waarom mensen misdrijven plegen, maar waarom ze het niet doen. Het is 

dus verrassend dat er zo weinig mensen zijn die crimineel gedrag vertonen. De centrale 

vraag wordt dan: wat weerhoudt mensen ervan om crimineel gedrag te vertonen? Het 

conformisme van mensen en niet de criminaliteit is het verklaringsprobleem. 

Hirschi is van mening dat mensen wel misdrijven zouden plegen als ze het zouden durven. 

Iedere mens heeft echter een aantal sterke bindingen met de samenleving die hem dierbaar 

zijn. Als deze maatschappelijke bindingen sterk zijn, heeft een mens veel te verliezen. Hij zal 

dan niet snel regels overtreden door het criminele pad op te gaan. Het omgekeerde is ook 

van toepassing. Als de bindingen minder sterk zijn, heeft een mens ook minder te verliezen. 

Hij zal dan eerder  de maatschappelijke regels overtreden en het criminele pad opgaan. De 

criminaliteit binnen een samenleving blijft dus dankzij de rem van maatschappelijke 

bindingen binnen de perken. 

Mede gebaseerd op: Paul van Dellen, Misdaad en straf in Nederland; Assen, 1987. 

Lees de bovenstaande tekst over de bindingstheorie en beantwoord de volgende vragen: 



1) Formuleer de algemene hypothese in termen van ‘als - dan’. 
 

2) Welke groepen mensen hebben weinig bindingen met andere mensen of de 

samenleving? 
 

3) Formuleer op basis van de algemene hypothese uit vraag 1 en de bijkomende 

veronderstellingen uit vraag 2 een concrete hypothese. 

 

 

Toelichting analyseschema invalshoeken maatschappijleer 
 

De benaderingswijzen of invalshoeken van maatschappijleer 
Elke benaderingswijze of invalshoek bestaat onder andere uit onderstaande vragen. Deze 

vragen helpen je het maatschappelijk vraagstuk te onderzoeken. 

 

A de politiek-juridische benaderingswijze toepassen: 

– Waarom is het vraagstuk een sociaal en politiek probleem? 

– Welk beleid c.q. welke regelgeving is door de overheid ontwikkeld? 

– Welke politieke visies en belangen zijn in het overheidsbeleid te herkennen? 

– Welke groeperingen zijn bij het vraagstuk betrokken zijn? Welke opvattingen hebben zij 
over het (gewenste) beleid? 

– Op welke wijze proberen de betrokken groeperingen het beleid te beïnvloeden? 

 

B de sociaaleconomische benaderingswijze toepassen: 

– Welke belangen hebben de betrokken groeperingen? 

– Hoe hangen de nagestreefde belangen samen met de sociale en economische posities 
van de betrokken groeperingen? 

 

C de sociaal-culturele benaderingswijze toepassen: 

– Welke opvattingen hebben de betrokken groeperingen over (de aard, de oorzaken en 
oplossingen van) het vraagstuk (het gevoerde en het gewenste beleid)? 

– Welke waarden en normen (ideologische en levensbeschouwelijke uitgangspunten) zitten 
achter de opvattingen van betrokken groeperingen? 

 

D de veranderings- en vergelijkende benaderingswijze toepassen: 

– Hoe is het maatschappelijk vraagstuk ontstaan?  

– Bestond het al in vorige periodes? 



– Hoe kijken andere samenlevingen/ landen tegen dit vraagstuk aan? Welk beleid hebben 

andere landen? Welke opvattingen leven onder burgers en maatschappelijke 

organisaties/ groeperingen van andere landen over dit vraagstuk? 

Bron: Citogroep, Praktische opdrachten maatschappijleer, 2000. 

 

 

Opgave 6 Examenopgave invalshoeken 

 

Opdracht: Een voorbeeld van toepassing van de benaderingswijzen. 
 
Als je geweldsmisdaden volgens de maatschappijleerbenaderingswijze analyseert, moet je 

sociaal- culturele, sociaaleconomische en politiek-juridische aspecten kunnen 

onderscheiden. 

Formuleer drie analysevragen voor achtereenvolgens het sociaal-culturele aspect, het 

sociaaleconomische aspect en het politiek-juridische aspect. 

Bij de maatschappijleerbenadering wordt ook nog een vergelijkende en een historische 

invalshoek onderscheiden. 

Formuleer een analysevraag over geweldsmisdaden voor de vergelijkende invalshoek en 

een analyse vraag voor de historische invalshoek. 

  



 
Opgave 7 De agendatheorie 
De zogenoemde ‘agendatheorie’ is een van de theorieën die worden gebruikt om de invloed 

van de media te verklaren. Deze invloed is indirect: media bepalen niet zozeer wat mensen 

denken en zeggen, maar wel wat er op de publieke agenda komt. Waarover mensen denken 

en discussiëren, wordt medebepaald door de selectie die media uit het schier oneindige 

informatieaanbod maken. Bepaalde onderwerpen krijgen daardoor veel aandacht en andere 

weinig of geen. De invloed van de media zal het grootst zijn indien mensen geen andere 

informatie over het desbetreffende onderwerp ter beschikking hebben. 

Naar: De Weme e.a., maatschappijleermethode Delphi, Thieme Meulenhoff, 2003. 

 

Opdracht: 

Stel, je gaat uit van de bovengenoemde agendatheorie en hebt de volgende hypothese 

ontwikkeld, die je wilt toetsen:  

‘Er wordt veel gepraat over de verkiezingen in de Verenigde Staten’. 

Het basisschema voor de koppeling van theorie en hypothese is het volgende: 

1) Een wetmatigheid: als x, dan y 

2) Specifieke omstandigheden 

 

3) Een uitspraak over iets dat kan worden waargenomen 
 

Indien je de agendatheorie als vertrekpunt neemt, ziet het ingevulde basisschema er als 

volgt uit: 

1) Als de media veel aandacht besteden aan een onderwerp, dan zullen de mensen over 

dat onderwerp praten 

2) De media besteden veel aandacht aan de verkiezingen in de Verenigde Staten 

 

3) De mensen praten over de verkiezingen in de Verenigde Staten 
 

Voorbeeld van een variabele: 



De mate waarin gesproken wordt over de verkiezingen, of de mate waarin door de media 

aandacht wordt besteed aan de verkiezingen. 

Beantwoord de volgende twee vragen: 

1) Hoe zou je de hypothese toetsen? Welke methode zou u gebruiken? Kies een methode 

en werk deze voor het voorbeeld uit. 

2) Waarom heb je voor deze methode gekozen en niet voor een andere? 

 

 

Opgave 8 Operationalisering van hypothesen  
 

Bekijk de volgende hypothesen. Bepaal bij elk ervan tenminste één variabele en omschrijf zo 

precies mogelijk één indicator waarmee de hypothese kan worden geoperationaliseerd. 

 

1) Als het koningshuis wordt opgeheven, zal de nationale saamhorigheid onder 

Nederlanders afnemen. 
 

2) Mensen in grote steden hebben een slechtere gezondheid dan mensen in kleine steden 

en dorpen. 
 

3) Meisjes zijn ijveriger dan jongens. 
 

4) Ex-gedetineerden die voorlichting geven hebben meer kansen in de samenleving dan ex-

gedetineerden die geen voorlichting geven. 

 

  



Vragen  Over het houden van interview of enquête 
Wat betreft interviews: 

1. Wanneer houd je een interview? 

2. Voor- en nadelen van het houden van een interview 

3. Typen interviews 

4. Vuistregels bij het maken van vragen 
 

Wat betreft enquêtes 

1. Wanneer houd je een enquête 

2. Voor- en nadelen van het houden van enquêtes 

3. Typen enquêtes 

4. Vuistregels voor het maken van vragen 

 
 

Opgave 9 Juiste en onjuiste vraagconstructie 
Voorbeelden van foute vragen 

Met een aantal van de onderstaande vragen is iets mis.  

Let op: met sommige vragen is niets mis. Tevens moet je alleen naar de vragen kijken en 

niet naar de antwoordcategorieën. 

Indien een vraag volgens jou fout is, geef dan aan waarom. 

1. Hoe oud bent u? 

2. Hoeveel boeken hadden uw ouders/verzorgers toen u ongeveer 15 jaar oud was? 

-geen boeken 

-1 tot 50 boeken 

-50 tot 150 boeken 

-150 tot 500 boeken 

-meer dan 500 boeken 

3. Vindt u dat de regering geen asielzoekers meer moet toelaten? 

4. (aangeven in welke mate de onderstaande bewering opgaat) 

 Ik maak mij soms zorgen over de toekomst van mijn kinderen. 

5. Hoeveel kans denkt u in de toekomst te hebben op een aanstelling als hoogleraar? 

Ik schat mijn kans om in de toekomst hoogleraar te worden  …… procent (getal 

tussen 0 en 100) 

6. (aangeven in welke mate de bewering opgaat) 

 Ik kijk televisie omdat ik eenzaam ben. 

7.  (aangeven in welke mate de bewering opgaat) 

 Roken dient verboden te worden in restaurants en cafés. 

8. Als het door mijn functie niet onmogelijk was, dan was ik al lang korter gaan werken. 

 eens/oneens 



9. (Geef aan of u het eens of oneens bent met de volgende uitspraak) 

Werklozen die te laat hun uitkeringspapieren op het arbeidsbureau inleveren, moeten 

de doodstraf krijgen. 

10. Wat vindt u van de relatie tussen milieu en ontwikkeling in Noord-Zuid perspectief? 

11. Verschilt u vaak van mening met uw partner? 

12. Zijn uw ouders en kennissen het eens dan wel oneens met uw studiekeuze? 

13. U vindt toch ook dat televisiekijken slecht is voor kinderen? 

14. Wat vindt u van de reclamespotjes op de commerciële tv-zenders?  

15. Het autoverkeer is één van de belangrijkste oorzaken van milieuvervuiling en daarom 

moet het autoverkeer door de overheid worden teruggedrongen. 

16. Bent u er ook niet op tegen dat het afnemen van het aantal dagbladen wordt gestopt? 

 

17. Tot welke kerk, godsdienstige of levensbeschouwelijke groepering rekent u zich? 
-Geen 

-Rooms Katholiek 

-Nederlands Hervormd 

-Gereformeerd 

-Islam 

-Anders, nl………………… 

18. Vindt u ook dat de gemeente eindelijk meer aandacht aan het onderhoud van de 

fietspaden moet besteden? 
 

19. Wat vindt u van het rookverbod in de openbare bibliotheek? 
Mee eens 

Niet mee eens 

20. Ik vind niet dat wanneer veel leden de algemene sectievergadering niet bijwonen de 

besluitvorming op de algemene ledenvergadering niet goed verloopt. 
 Mee eens 

Niet mee eens 

21. Bent u vaak te laat op uw werk? 
 

22. Ik ben tevreden met mijn baan vanwege de vrijheid die ik heb. 

 Eens 

 Oneens 



 

Opgave 10 Datareductie bij een enquête 
Datareductie betreft het reduceren van ruwe data tot een overzichtelijke informatiebron. 

Bij een enquête kan dat bijvoorbeeld door tabellen te maken met percentages, gemiddelden 

e.d. 

Opdracht: 

Bij het beantwoorden van de vraag welke vorm van datareductie je kiest, is de 

probleemstelling van het onderzoek altijd het uitgangspunt. De probleemstelling betreft 

immers de vraag waarop jij een antwoord moet zien te vinden.  

Globaal gezien kan het om drie soorten vragen gaan: 

1. Vragen waarbij het erom gaat hoe vaak of in welke mate (frequenties) iets voorkomt. 

Bijvoorbeeld de vraag hoeveel docenten maatschappijleer havo/vwo in Nederland bereid 

zijn een cursus onderzoeksvaardigheden te volgen. 

2. Vragen waarbij verschillen centraal staan. Bijvoorbeeld: de vraag of mannelijke docenten 

maatschappijleer havo/vwo in vergelijking met vrouwelijke meer bereid zijn een cursus 

onderzoeksvaardigheden te volgen. 

3. Vragen waarbij samenhang centraal staat. Bijvoorbeeld de vraag of de bereidheid van 

docenten maatschappijleer havo/vwo om een cursus onderzoeksvaardigheden te volgen 

samenhangt met het aantal jaren dat men onderwijs in maatschappijleer verzorgt.  
 

Stel dat je bent geïnteresseerd in de vraag of vrouwelijke docenten aan onze 

scholengemeenschap meer geneigd zijn van baan te veranderen dan mannelijke. Je heeft 

dan te maken met twee variabelen die gemeten zullen zijn op nominaal niveau. De waarden 

van de variabelen zijn namelijk voor geslacht “man” en “vrouw” en voor de geneigdheid om 

van baan te veranderen “wel” en “niet”. Om na te gaan of er verschillen tussen vrouwelijk en 

mannelijke docenten van onze scholengemeenschap op genoemd punt bestaan, kunt je de 

ruwe data het best in een kruistabel onderbrengen. 

Gaan we voor het gemak uit van de volgende ruwe data: 

30 mannelijke collega’s zijn geneigd van baan te veranderen en 70 niet. Voor de vrouwelijke 

collega’s gaat het om 20 die wel geneigd zijn van baan te veranderen en 30 niet. 

Maak een kruistabel met de ruwe data, bereken de bijbehorende percentages en trek een 

conclusie uit de kruistabel. 



 

Opgave 11 Conclusies trekken over hypothesen 

 

De conclusie bevat: 

1. Een samenvatting van het onderzoek 

2. Een vergelijking tussen de theoretische verwachtingen en wat daadwerkelijk gevonden 

is. 

3. Het empirische antwoord op de probleemstelling. 

4. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

 
Van onze verslaggever 
 

AMSTERDAM 
Ook al zijn de vijftigduizend alleenstaande bijstandsouders met kinderen boven de vijf jaar 
al sinds 1996 verplicht werk te zoeken, toch vinden ze nauwelijks een baan. En als hen dat 
wel lukt, blijven ze meestal financieel toch afhankelijk van een uitkering, omdat ze weinig 
verdienen en bovendien in deeltijd werken. Dat blijkt uit de studie Zorgen voor morgen. De 
opstellers daarvan, onderzoekers van de Universiteit Utrecht, hebben voor hun studie 
duizend bijstandsmoeders en medewerkers van sociale diensten ondervraagd. 
Veel bijstandsmoeders verwachten niet snel werk te vinden. Driekwart heeft niet meer dan 
een mavo-diploma en is aangewezen op banen in de thuiszorg en winkels, of op 
eenvoudig administratief werk - vaak deeltijdbanen - waarmee ze te weinig verdienen. 
De meeste moeders willen geen volledige baan, omdat er dan te weinig tijd voor hun 
kinderen overblijft. Bovendien vinden vooral laagopgeleide moeders zorgtaken belangrijker 
dan werken. 
De helft van de moeders met kinderen boven de vijf jaar is door de sociale dienst 
vrijgesteld van de wettelijke arbeidsplicht. De sociale diensten stimuleren de vrouwen 
liever met cursussen. Volgens de onderzoekers is de doelstelling van de wet, te weten 
financiële zelfstandigheid voor vrouwen, vrijwel onhaalbaar. De huidige regeling leidt 
volgens hen tot grote willekeur, afhankelijk van de beslissingen van de sociale dienst. 
Ook het Samenwerkingsverband Mensen Zonder Betaald Werk is sceptisch. 
Woordvoerder S. Dulfer: 'Met 24 uur betaald werken zullen de meesten niet uit de bijstand 
zijn, aangezien zij terechtkomen in de laagste inkomenssegmenten van de arbeidsmarkt'. 

Bron: de Volkskrant, 27 september 1999 

 



 
    

 

Opdracht:  

(N.B. In deze opdracht worden meerdere onderdelen van de lessen toegepast.) 

Bestudeer bovenstaande bron en beantwoord de volgende vragen: 

1 Wat is de probleemstelling? 

2 Wat is de relevantie/ het belang van het onderzoek? 

3 Waaruit bestaat de onderzoekspopulatie? 

4 Welke variabelen kun je onderscheiden? 

5 Noem een voorbeeld van een onafhankelijke en een afhankelijke variabele. 

6 Welke hypothese zou je kunnen opstellen? 

7 Welke onderzoeksmethode hebben de onderzoekers gebruikt? Waarom deze? 

8  Aan welke voorwaarden moet de onderzoeksmethode voldoen om betrouwbare 
gegevens op te leveren? Denk aan de begrippen operationaliseren, indicatoren en aan 
eisen die bijvoorbeeld aan een enquête worden gesteld. 

9  Welke steekproef heeft de onderzoeker getrokken? Is de steekproef groot genoeg? Wat 
hebben de onderzoekers gedaan om te zorgen voor een representatieve steekproef? 

10 Om welk type onderzoek gaat het hier? 

11 Welke correlatie(s) kun je herkennen? 

12 Noem twee conclusies uit het onderzoek. 

13 Heb je redenen om aan te nemen dat deze conclusies een betrouwbaar beeld geven 
van de werkelijkheid? Noem argumenten. Indien het antwoord 'nee' is, welke gegevens 
over het onderzoek mis je dan? 

Gebaseerd op: Citogroep, Praktische opdrachten maatschappijleer, Arnhem, 2000. 

 

 


