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Domein B 

 

 

Domein B: Vorming 

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

Inleiding Vorming is het hoofdconcept dat met een aantal kernconcepten centraal staat in 
Domein B en toegepast wordt binnen de context samenlevingsvormen. Het hoofdconcept 
vorming biedt leerlingen het gereedschap om inzicht te krijgen in “het proces van verwerving 
van een bepaalde identiteit”.  
Vorming is een socialisatieproces dat een mensenleven lang voortduurt waarin mensen 
worden wie ze zijn, waarin ze een identiteit ontwikkelen. Iemand leert in wisselwerking met 
zijn sociale omgeving de betekenis van zijn eigen kenmerken en gedragingen en die van 
anderen. Tevens ontwikkelen mensen zich tijdens de socialisatie tot leden van een 
samenleving. Enkele belangrijke vragen die hierover gesteld kunnen worden, zijn: Hoe 
ontwikkelen mensen een eigen identiteit? Wat bepaalt de identiteit van mensen? Hoe 
worden mensen gevormd tot leden van een samenleving?  
Hoofd- en kernconcepten die aan bod komen bij Domein B: 

 

Hoofdconcept kernconcepten  
 

vorming socialisatie/acculturatie identiteit cultuur 
politieke socialisatie ideologie 

binding sociale cohesie cultuur sociale institutie  

verhouding sociale ongelijkheid macht/gezag 
conflict/samenwerking 

verandering individualisering democratisering 
rationalisering 
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Kernconcepten  
socialisatie  Het proces van overdracht en verwerving 

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

 
acculturatie  

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

 
identiteit  

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

 
cultuur  Het geheel van voorstellingen, 

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

 
politieke socialisatie  Het proces van overdracht en verwerving 

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

 
ideologie  

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

Elk mens is uniek. Je bent wie je bent. Maar wie ben je eigenlijk? En hoe ben je 
geworden wie je bent? Dat zijn interessante vragen, waar je niet altijd bij 
stilstaat. Maar ze zijn wel heel fundamenteel voor hoe je ‘in het leven staat’. Het 
zijn allemaal vragen die aan de orde komen als we het hoofdconcept Vorming 
gaan verkennen. Wat kun je zeggen over iemands identiteit en de manier 
waarop een mens zich heeft ontwikkeld en ‘gevormd’? 
 

Vorming verwijst naar het proces van verwerving van een bepaalde identiteit. 

 
Een mens vormt zich en wordt gevormd in relatie tot andere mensen. Het is daarbij 
van belang waar je opgroeit: in welke samenlevingsvorm, omgeving of cultuur en met 
wie je veel contact hebt en wie daardoor voor een groot deel ook bepaalt hoe je 
denkt en doet. Je eigen gedrag is beïnvloed door hoe je van jongs af aan bent 
opgegroeid en opgevoed. Hoe stel je je op naar anderen; welke taal en/of welk 
dialect spreek je; wat zijn je interesses en bezigheden; ben je sportief, een studiebol 
of religieus; ben je een dromer of iemand die de handen uit de mouwen steekt? 
Allemaal zaken die bepalend zijn voor de persoonlijkheid die je bent. Maar hoe uniek 
je ook bent, je wordt vooral ook gevormd door al die mensen om je heen.  
Vorming is een complex en langdurig proces. Alle mensen worden gevormd om te 
worden wie ze zijn en om een plek in te nemen en te vervullen in de samenleving. 
Vanaf de geboorte maakt een baby kennis met de sociale wereld om hem heen en 
wordt hij gevoed en opgevoed. Een mens is voor zijn opvoeding en vorming 
afhankelijk van andere mensen. Mensenkinderen zijn bij de geboorte hulpelozer dan 
de jongen van andere soorten. Als kinderen zouden moeten opgroeien zonder 
andere mensen, gaan ze zelfs dood. Er zijn kinderen die in de wildernis opgroeiden 
en het overleefd hebben, maar die uiteindelijk volkomen vervuild en verwilderd waren 
en niet konden praten. En zelfs na jaren, terug in de bewoonde wereld, kwam dat 
niet meer goed. 
Als baby leer je voortdurend van je omgeving. Er komen allerlei signalen binnen die 
onbewust een plek krijgen, of het nu gaat om geluiden, gelaatsuitdrukkingen (‘het 
eerste lachje’), houdingen of gedrag. Die sociale wereld wordt langzamerhand steeds 
groter: de peuterspeelzaal, de basisschool en het voortgezet onderwijs. De sport- of 
muziekvereniging, vriendenclubjes, ‘de straat’, het uitgaansleven, en ga zomaar door. 
Het belangrijkste in vorming is het leren van een taal. Mensenkinderen worden 
uitgerust met het vermogen (lichamelijk en geestelijk) een taal te leren. 
Die taal gebruiken mensen om met elkaar te communiceren, zaken over te brengen, 
af te stemmen, samen te werken en gegevens vast te leggen. Door middel van taal 
kun je ook je gevoelens uiten. 
Vorming gaat voortdurend door, een leven lang, al zijn de eerste jaren vaak heel 
bepalend voor wie je bent en wie je wordt. 
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Voor vorming is het van belang te weten tot welke cultuur je hoort. Binnen een 
cultuur deel je met een (grote) groep mensen een aantal zaken: eenzelfde manier 
van denken en doen, eenzelfde taal, dezelfde gebruiken en regels, dezelfde waarden 
die je belangrijk vindt, dezelfde manier van omgaan met elkaar. Culturen kunnen 
sterk van elkaar verschillen naar tijd en plaats. Zo is er een groot verschil tussen wat 
we vroeger belangrijk vonden (en hoe we met elkaar omgingen) en hoe dat nu is. En 
er zijn ook grote verschillen tussen culturen in verschillende landen. Zo groeit 
iedereen op in een bepaalde cultuur en neemt zaken uit die cultuur bijna als 
vanzelfsprekend over. 
Met al die invloeden word je als mens (uiteindelijk) gevormd tot een sociaal wezen 
met een eigen identiteit, met enerzijds hele persoonlijke, individuele en unieke 
eigenschappen en anderzijds een identiteit die bepaald wordt door de groep waarvan 
je deel uitmaakt. Sociaal omdat je deel uitmaakt van de samenleving, waarbij je 
rekening houdt en hebt te houden met anderen. Een mens leeft nu eenmaal niet 
alleen en dat is maar goed ook ….. 
Het vraagstuk van vorming van mensen tot leden van een samenleving roept vele 
vragen op die binnen allerlei contexten te beantwoorden zijn: 
• Hoe ontwikkelen mensen een eigen identiteit? 
• Wat bepaalt de identiteit van mensen? 
• Hoe worden mensen gevormd tot leden van een samenleving? o 

 
KERNCONCEPTEN BIJ HET 
HOOFDCONCEPT VORMING 
De volgende kernconcepten horen bij het hoofdconcept vorming. 
Hoofdconcept   Kernconcepten 
vorming   • socialisatie 

• acculturatie 
• identiteit 
• cultuur 
• politieke socialisatie 
• ideologie 
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1.1 Socialisatie 
 

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

 
Veel gedrag dat we vertonen is aangeleerd gedrag; we hebben het ons eigen 
gemaakt onder invloed van de omgeving waarin we opgroeien en leven. Daarnaast 
hebben we eigenschappen die van nature bij onszelf horen; ze zijn niet aangeleerd 
maar aangeboren. Het zijn biologische en erfelijke factoren die grotendeels bepalen 
of je sportief, creatief, muzikaal bent of een talen- of wiskundeknobbel hebt. Voor 
sociale wetenschappers is het interessant om te onderzoeken wat nu aangeboren 
gedrag is en wat aangeleerd gedrag; het verschil tussen nature (je eigen natuur of 
aard) en nurture (je opvoeding en omgevingsfactoren). Aangeleerd gedrag kun je 
immers ook weer afleren, al is dat vaak lastig. Ook al is er onder wetenschappers 
discussie over, zowel nature als nurture zijn van belang om te bepalen wie we 
eigenlijk zijn. 
Het socialisatieproces hangt nauw samen met de tijd en cultuur waarin je leeft. Men 
spreekt van ‘tijd- en plaatsgebondenheid’ van culturen.  
 

 
 

Als je in Japan zou zijn geboren, uit Japanse ouders, dan spreek je niet alleen 
Japans en eet je met stokjes, maar vertoon je ook gedrag en omgangsvormen die bij 
de Japanse cultuur horen. Over dat gedrag denk je meestal niet meer na; je hebt het 
je helemaal eigen gemaakt. Dit automatische gedrag volgens de waarden en 
normen van een bepaalde samenleving wordt geïnternaliseerd gedrag genoemd. 
Internalisatie is dan het proces waarbij mensen zich de waarden, normen, 
opvattingen en gedragingen van een bepaalde samenleving of groep eigen maken. 
Voor mensen is dit een soort ‘tweede natuur’. Veel van wat je leert en hoe je je 
gedraagt is gebaseerd op de eigen cultuur. Vanuit de maatschappij vindt voortdurend 
cultuuroverdracht plaats. Soms gebeurt dit heel bewust en bedoeld; soms is het 
onbewust en onbedoeld en lijkt het haast vanzelfsprekend. Het individu past zich 
door middel van socialisatie aan. Maar het is geen ‘blinde’ aanpassing. Bij het 
verwerven van een cultuur ontwikkelt een mens zijn eigen persoonlijkheid die 
bepalend is voor de keuzes die iemand maakt, dus ook over de cultuur waarin 
iemand opgroeit en waarmee hij te maken heeft. Je zou kunnen zeggen dat er 
sprake is van een wisselwerking. Door socialisatie verandert ook de cultuur zelf. En 
doordat de cultuur verandert, veranderen ook de socialisatieprocessen. 
 
Socialisatoren 
Het gezin is welhaast de belangrijkste plek waar je gevormd wordt. Maar het gezin is 
een samenlevingsvorm die in allerlei soorten en maten voorkomt. In welk gezin of 
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samenlevingsvorm je ook woont, het is hoe dan ook bepalend voor de manier 
waarop je gevormd wordt en ‘in het leven staat’. 
 

 
 
Die vorming of socialisatie begint direct na de geboorte en duurt in feite een heel 
leven lang. Het is een proces en daarmee bedoelen we dat er veel zaken zijn die de 
socialisatie van iemand bepalen, die elkaar beïnvloeden en waar de nodige tijd mee 
is gemoeid. Het gezin waarbinnen je opgroeit is een belangrijke socialisator, oftewel 
een plek waar je gesocialiseerd wordt. 
Maar er zijn meerdere personen, organisaties, instellingen, etc. die ervoor zorgen dat 
een individu zich de cultuur van een groep of samenleving eigen maakt. Al deze 
personen, organisaties, instellingen die voor socialisatie zorgen noemen we 
socialisatoren. Hier worden normen en waarden, formele en informele regels hoe je 
met elkaar omgaat en dient om te gaan doorgegeven aan de eigen groep. Zo leer je 
bijvoorbeeld in het gezin je eigen taal te spreken, je te gedragen, met mes en vork te 
eten. En op school of bij je vereniging leer je discipline, kennis vergaren en 
vriendschappen opbouwen en onderhouden. 
Verder zijn ook de media zeer bepalend voor het overdragen van normen en 
waarden, beeldvorming en standpunten. Bepaalde omroepen richten zich met name 
op jongeren en weten het gedrag van jongeren bewust en onbewust te beïnvloeden. 
Media kunnen ook een rol spelen bij het overbrengen of bevestigen van 
vooroordelen en stereotypen. Stereotypen zijn vaststaande beelden, generalisaties 
en veronderstellingen over een bepaalde groep mensen. Ze zijn vaak vereenvoudigd 
en vertekend. Stereotypen hoeven niet per se negatief te zijn. Denk maar aan het 
beeld van gezette mensen die gezellig zijn. Vooroordelen zijn meningen over een 
groep mensen die niet gebaseerd zijn op feiten, maar op bijvoorbeeld ‘van horen 
zeggen’ of een eenmalige ervaring. Vooroordelen kunnen ook neutraal zijn al is dat 
meestal niet het geval.  
Tenslotte is de zogenaamde peergroup een socialisator: dat zijn je leeftijdgenoten, 
vrienden of klasgenoten. Veel jongeren vinden het belangrijk om bij de eigen groep 
te horen en passen zich daarom aan aan wat de groep wil, denkt en doet. Dat 
gebeurt meestal onbewust. 
 
Economisch, sociaal en cultureel kapitaal 
Hoe een specifiek socialisatieproces verloopt, hangt af van een combinatie van 
factoren. Naast de samenlevingsvorm (meestal het gezin), de (sub)-cultuur waarin je 
opgroeit, de school, media en peergroup zijn ook zaken als het land of de regio waar 
je bent opgegroeid, taal, generatie, opleiding of geslacht van belang. 
Niet alleen in welk gezin je opgroeit heeft invloed op je gedrag en ervaringen, maar 
ook of dit een rijk of arm gezin is. In sociologentaal heet het in welke 
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sociaaleconomische klasse jouw gezin te plaatsen is. De ene groep of familie heeft 
meer economisch, sociaal en cultureel kapitaal dan de andere. Dat wil zeggen dat er 
in het ene gezin in economisch, sociaal en cultureel opzicht meer bagage wordt 
meegegeven aan de kinderen dan in het andere gezin. Men noemt dit ook wel 
sociale overerving. 
In economische zin gaat het om onder meer financiële middelen (inkomen of 
vermogen). Bij sociaal moet je denken aan de netwerken en contacten of de 
waarderingen die sommige mensen krijgen.  
 

 
 
Sociaaleconomische verschillen werken nog steeds behoorlijk door in het 
socialisatieproces. Zo leren kinderen van hooggeschoolden gemiddeld langer door 
dan kinderen van laaggeschoolden en heeft een dokterszoon meer kans om dokter 
te worden dan het kind van een huisschilder. Dat zegt overigens niets over de 
talenten van het individuele kind, wel over de kans dat iemand het gedrag van zijn of 
haar omgeving overneemt. Verder is er ook nog sprake van cultureel kapitaal dat je 
van huis uit meekrijgt. Het gaat dan om culturele competenties (waaronder kennis, 
houdingen, opvattingen en smaak). Staat er literatuur bij jou thuis in de boekenkast, 
bezoek je weleens een museum of heb je oog voor verschillende muziekstijlen? Dat 
alles draagt bij aan je vorming en de wijze waarop je in het in leven staat. Kortom, 
naast schoolopleiding en diploma’s bepaalt je culturele kennis ook mede je sociale 
positie. 
Het socialisatieproces is heel complex: er kunnen zelfs tegenstrijdige waarden 
worden overgedragen. In de Nederlandse cultuur is gehoorzamen belangrijk, maar 
ook kritisch nadenken en opkomen voor jezelf. 
 
Functies van socialisatie 
Socialisatie is dus een belangrijk proces voor een samenleving en de vorming van 
(de identiteit van) individuen. Het heeft de volgende functies: 
• Het in stand houden van de cultuur. Socialisatie zorgt ervoor dat de (gezamenlijke) 
cultuur van een land blijft en zich onderscheidt van andere maatschappijen en 
culturen. 
• Naast instandhouding zorgt socialisatie ook voor verandering van de cultuur van de 
samenleving en groepen. Er worden ook steeds nieuwe dingen aan een cultuur 
toegevoegd. 
• Identificatie (binding). Waarden en normen worden overgedragen die ervoor 
zorgen dat je jezelf sterk gaat identificeren met je eigen groep en cultuur. 
Nederlanders voelen zich met elkaar verbonden, omdat ze dezelfde taal spreken, 
eenzelfde cultuur hebben en daardoor een gemeenschappelijk gevoel. Deze functie 
draagt sterk bij aan de sociale cohesie van een groep of volk. 
• Socialisatie draagt bij aan de ontwikkeling van de identiteit van elk individu. 
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• De gedrag regulerende functie. Het maakt het gedrag (van anderen) beter 
voorspelbaar en het maakt de samenleving overzichtelijker. 
 
De veranderende invloed van socialisatoren 
Na de Tweede Wereldoorlog zie je een verschuiving in het belang van de 
verschillende socialisatoren. De vereniging (bijvoorbeeld de sportvereniging of 
muziekvereniging) en de kerk werden langzaam maar zeker minder belangrijk. Het 
onderwijs, de peergroup en de media daarentegen kregen meer invloed in het 
socialisatieproces. Je zit steeds meer en langer op school en van scholen wordt 
verwacht dat ze ook bijdragen aan de opvoeding en het overdragen van normen en 
waarden. 
De peergroup werd vanaf de jaren vijftig een factor van belang in de socialisatie en 
steeds meer bepalend voor de ontwikkeling van de identiteit van jongeren.  
De toenemende rol van de media is een verhaal apart. Zo’n vijftig jaar geleden 
bepaalden kranten, radio en tv de waarden en normen van de heersende cultuur.  
 

 
 
Tegenwoordig hebben internet en de sociale media in bepaald opzicht een 
doorslaggevende betekenis. Bij het doorgeven van informatie gaat het niet alleen om 
feiten maar ook om interpretaties, meningen en beeldvorming. De media zorgen voor 
het doorgeven van gezamenlijk gedeelde en ervaren waarden, normen, vooroordelen 
en stereotypen. Ook rolmodellen (acteurs, sporters, popidolen en andere 
zogenaamde ‘BN’ers’) en rolpatronen worden door de media ingevuld. Politici weten 
maar al te goed dat de media je kunnen ‘maken en breken’. Van de andere kant 
proberen spindoctors dit proces te beïnvloeden door gebruik te maken van framing. 
De manier waarop media een onderwerp in een bepaald perspectief plaatsen, dus de 
invalshoek van waaruit zij het onderwerp benaderen en belichten, is framing. Niet 
alleen de keuze van de onderwerpen, maar ook de manier waarop het onderwerp 
wordt gepresenteerd, ingekleed en uitgelegd is daarbij belangrijk. Dit kan neutraal en 
zijn, maar ook positief of negatief gekleurd. Door mediaframing dragen de media 
eraan bij dat stereotype beelden van (groepen van) mensen in stand blijven. In 
buitenlandse media wordt bijvoorbeeld gesuggereerd dat Nederlanders wiet roken en 
op klompen door het leven gaan. 
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Hypothesen over de invloed van (massa)media 
In de loop der jaren zijn er verschillende hypothesen ontwikkeld die verklaren hoe 
mensen beïnvloed worden door de media. 
• De cultivatiehypothese stelt dat mensen die veel naar bepaalde soorten 
programma´s kijken, beïnvloed worden in het beeld dat zij van de werkelijkheid 
hebben. Dus kinderen die veel naar gewelddadige programma´s kijken, zouden zelf 
ook gewelddadiger worden dan hun leeftijdsgenoten die dat niet doen. 
• De opinieleiderstheorie stelt dat opinieleiders en idolen directe of indirecte invloed 
hebben op mediagebruikers. Je ziet dit bijvoorbeeld als jongeren hun haar gaan 
dragen, zoals hun popidool of favoriete profvoetballer. De overheid vraagt deze 
idolen soms om reclame te maken voor bepaald gewenst gedrag. 
• De mediaframing hypothese stelt dat media een onderwerp op een bepaalde 
manier belichten. Dit frame heeft invloed op de manier waarop kijkers, luisteraars en 
lezers over het onderwerp gaan denken. 
 
Er zijn echter ook hypothesen die aangeven dat mensen juist niet beïnvloed worden 
door de media. 
• De selectiviteitshypothese gaat ervan uit dat de invloed van de media maar beperkt 
is. Mensen pikken alleen die boodschappen (signalen) uit de media op die passen in 
hun referentiekader. De andere boodschappen laten ze aan zich voorbijgaan. 
De invloed van media is vaak onderwerp van gesprek en discussie. Dat is zeker het 
geval als weer eens blijkt dat via de media negatieve beeldvorming tot stand komt, 
bijvoorbeeld als zich in een wijk incidenten voordoen en de bewoners er alleen maar 
last van hebben als de media deze uitvergroten. 
 

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

 
1.2 Acculturatie 
Socialisatoren in de samenleving zorgen ervoor dat de cultuur wordt overgedragen. 
Je zou op grond hiervan verwachten dat de eenmaal eigen gemaakte cultuur niet 
meer verandert. Dat kan echter, zoals je eerder hebt gelezen, wel. Wanneer een 
persoon binnen een cultuur is geboren en opgroeit en deze cultuur met de paplepel 
krijgt ingegoten, spreken we van enculturatie. Wanneer iemand op latere leeftijd in 
contact komt met een nieuwe cultuur en zich deze nieuwe cultuur eigen gaat maken, 
spreken we van acculturatie. 
 

 
 

Er zijn veel voorbeelden van acculturatie, zoals migranten die een nieuwe taal leren 
of bekend raken met de tradities, gewoonten en omgangsvormen in een nieuw land. 
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Van acculturatie is ook sprake als volwassenen een geheel nieuwe 
levensbeschouwing gaan aanhangen. 
Over het algemeen verloopt het proces van enculturatie makkelijker en effectiever 
dan het proces van acculturatie. Het is nu eenmaal makkelijker iets aan- dan iets af 
te leren. Zo zie je dat veel kinderen, ook nadat ze verteld is dat Sinterklaas niet 
bestaat, toch nog een tijdje blijven geloven. Het is lastig om een gedachte kwijt te 
raken die zich (van kinds af aan) in je hoofd heeft genesteld. 
 
1.3 Identiteit 
Binnen het hoofdconcept vorming is, naast socialisatie, ook identiteit een belangrijk 
kernconcept. Identiteit is het beeld dat je hebt van jezelf en dat je uitdraagt naar 
anderen. Het vormt zich onder invloed van een heleboel factoren. Die vorming gaat, 
zoals je eerder gelezen hebt bij socialisatie, een leven lang door. 
Mensen streven eigenlijk voortdurend naar een positieve identiteit. Tot op zekere 
hoogte maakt de mens zichzelf en vormt hij zichzelf naar een zelf geconstrueerd 
ideaalbeeld. Dit zelfbeeld wordt in hoge mate bepaald door de manier waarop andere 
belangrijke mensen als ouders en vrienden zich tegenover die persoon gedragen. 
Iemand ziet zichzelf door de ogen van de ander en vormt zo zijn zelfbeeld. De 
vorming van je identiteit wordt ook bepaald door de samenleving en de tijd waarin je 
leeft. In traditionele samenleving ligt het accent op de invloed van de omgeving; in de 
moderne samenleving spelen vooral de eigen wil en voorkeuren van iemand een 
belangrijke rol. 
 

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

 
De vorming van je identiteit wordt ook bepaald door de samenleving en de tijd waarin 
je leeft. In traditionele samenleving ligt het accent op de invloed van de omgeving; in 
de moderne samenleving spelen vooral de eigen wil en voorkeuren van iemand een 
belangrijke rol. Mensen hebben een eigen persoonlijke identiteit die kenmerkend is 
voor hem of haar. Onderdeel van deze persoonlijke identiteit is de sociale identiteit. 
De groep waartoe je behoort bepaalt immers ook je eigen identiteit. Men spreekt dan 
van groepsidentificatie. De sociale identiteit is dat deel van iemands zelfbeeld dat is 
afgeleid van de groep waartoe iemand behoort en waarvan hij in bepaald opzicht ook 
kan afwijken. Sociale identificaties maken dat een individu gelijk is aan of verschilt 
van (‘beter’ of ‘slechter’ is dan) leden van andere groepen. 
De persoonlijke identiteit van ieder mens is uniek. Voor een deel heeft dat te maken 
met de talenten waarmee je geboren bent (je ‘natuur’); voor een deel ook met de 
omgeving waarin je opgroeit en leeft en met de cultuur met al zijn normen en 
waarden die je meekrijgt. Echter, je kiest voor een deel ook zelf de groepen uit waar 
je bij wilt horen; of je wilt voetballen of bij een muziekvereniging bent. Die eigen 
keuzes laten ook zien wie je bent: wie je zelf denkt te zijn en hoe anderen je zien. 
Daarnaast bestaat er een collectieve identiteit, oftewel datgene wat mensen 
kenmerkend en blijvend vinden aan een groep. In bepaalde streken van Nederland 
herken je een collectieve identiteit. Denk aan de Friezen met hun eigen taal die daar 
trots op zijn, maar ook bijvoorbeeld een deel van de bewoners van de Achterhoek en 
Twente, dat zich associeert met de boeren en de boerenmentaliteit. Dat is niet alleen 
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te zien (en te horen) aan de eigen taal of dialect, maar ook aan allerlei gebruiken en 
omgangsvormen.  
 

 
 

Zo heb je in de Achterhoek de jaarlijkse Zwarte Cross, een evenement dat inmiddels 
tienduizenden trekt en waar hele gezinnen naar toe gaan. En de supporters van de 
voetbalclub De Graafschap noemen zich ‘superboeren’.  
Soms zie je dat onevenredig veel aandacht uitgaat naar een enkel aspect van 
iemands identiteit. Door iemand terug te brengen tot een enkel aspect van zijn of 
haar identiteit, benadruk je de verschillen en vergroot je ze uit. Zo is iemand dan niet 
meer wereldburger, vader, zoon en financieel deskundige, maar alleen nog Koerd, 
homoseksueel of christen. Dit kan leiden tot heftige conflicten. 
Ook kunnen er spanningen optreden tussen de persoonlijke identiteit en de 
collectieve identiteit als iemand zich niet identificeert met de collectieve identiteit die 
anderen hem opleggen omdat hij tot een bepaalde groep behoort. Door het dragen 
van een Harley Davidson jack kunnen andere mensen iemand eigenschappen 
toebedelen die helemaal niet kloppen met zijn persoonlijke identiteit. Soms kunnen 
mensen zo opgaan in de groep dat hun persoonlijke identiteit nauwelijks nog 
herkenbaar is. Soms is er ook weinig ruimte voor eigen opvattingen en persoonlijke 
keuzes en wordt van individuen verwacht dat ze zich schikken in het grotere geheel. 
Tenslotte hebben de persoonlijke identiteit en de collectieve identiteit van de groep 
waartoe men behoort op hun beurt weer invloed op de positie van iemand en dat kan 
leiden tot sociale ongelijkheid. 
 
1.4 Cultuur 

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

 
Een volgend kernconcept bij vorming is cultuur. Cultuur is geen statisch gegeven, 
maar verschilt naar tijd en plaats. Over de hele wereld tref je mensen met andere 
gebruiken en gewoontes. In Frankrijk zoenen mannen elkaar ter begroeting, in 
Nieuw-Zeeland wrijven ze de neuzen tegen elkaar en Nederlanders staan naar beide 
gebruiken gek te kijken. Maar wanneer vrouwen elkaar tegenkomen en zoenen 
uitwisselen, kijken we daar in Nederland weer niet vreemd van op. 
Culturen vormen zich omdat groepen mensen op elkaar aangewezen zijn, iets met 
elkaar delen en een gemeenschappelijke leefwijze hebben. Het kan gaan om een 
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groep mensen die bij elkaar woont of samenleeft, maar dat hoeft niet. In de 
Nederlandse cultuur hangen we de vlag uit op Bevrijdingsdag en halfstok bij de 
dodenherdenking, vieren we Oudejaarsdag met oliebollen en liggen de winkels voor 
Pasen vol met chocolade-eitjes. 
In de omschrijving van cultuur kun je verschillende aspecten herkennen: 
• immaterieel gaat het om bijvoorbeeld de taal, waarden en normen; 
• materieel gaat het om zaken als kunstobjecten, architectuur, kleding etc. 
Er kunnen grote verschillen zijn in cultuur in verschillende gebieden en ook als je kijkt 
naar vroeger en nu.  
Culturen zijn dynamisch en veranderen onder invloed van gewijzigde 
omstandigheden (bijvoorbeeld door veranderingen in de politieke of economische 
situatie). Wat men vroeger als ‘normaal’ gedrag beschouwde en paste binnen de 
cultuur, vindt men nu soms vreemd en maakt geen onderdeel meer uit van de 
cultuur. Zo vonden de meeste mensen het in de middeleeuwen de gewoonste zaak 
dat als straf een hand werd afgehakt of iemand werd geradbraakt. Dergelijke straffen 
vinden wij tegenwoordig niet meer passen binnen onze ‘beschaafde’ samenleving. 
Door de veranderingen van onze cultuur accepteren wij nu ook zaken die vroeger 
niet mochten. Een voorbeeld daarvan is het homohuwelijk dat inmiddels in Nederland 
mogelijk is. De cultuur verandert als de rol en het belang van socialisatoren 
veranderen. In het geval van het homohuwelijk nam het belang van de kerk in het 
maatschappelijk leven als socialisator af en nam het belang van andere 
maatschappelijke organisaties toe, bijvoorbeeld de homobelangenorganisatie COC. 
De wensen en verlangens van deze socialisatoren zijn door de politiek vastgelegd in 
nieuwe wetten. 
 

 
 
Ook aan de gezamenlijke waarden en normen herken je een cultuur. Waarden zijn 
idealen en motieven die (in een samenleving of groep) als nastrevenswaardig 
worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is en wat we 
‘waardevol’ vinden. Vrijheid, gelijkheid en solidariteit zijn bijvoorbeeld kenmerkende 
Nederlandse waarden. 
Normen zijn gedragsregels, oftewel uitspraken hoe mensen zich in bepaalde situaties 
dienen te gedragen. Ze zijn afgeleid van waarden. Een norm afgeleid van vrijheid is 
bijvoorbeeld dat je niet zomaar opgepakt mag worden door de politie. Een norm 
afgeleid van gelijkheid is dat je niet mag discrimineren en een norm afgeleid van 
solidariteit is dat je mensen in nood moet helpen. Aan de normen en waarden van 
een groep mensen kun je zien wat ze belangrijk vinden en hoe ze vinden dat zij zich 
(dienen te) gedragen. 
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Dominante cultuur en subcultuur 
Aan het kernconcept cultuur verwante begrippen zijn: dominante cultuur en 
subcultuur. 
Een dominante cultuur is de cultuur van de groep in de samenleving die een 
invloedrijke politieke en economische positie heeft. 
We spreken van een subcultuur wanneer binnen een groep bepaalde waarden, 
normen, voorstellingen, opvattingen en uitdrukkingsvormen afwijken van de 
dominante cultuur, maar de belangrijkste waarden en normen van de dominante 
cultuur wel worden onderschreven. Een subcultuur kun je zien als een levensstijl. 
Elke subcultuur heeft eigen, van de dominante cultuur afwijkende waarden en 
normen. Zo kiezen sommige moslima’s ervoor om een hoofddoek te dragen. Een 
deel van de katholieken is herkenbaar aan een kruisje en hardrockers zijn vaak in het 
zwart gekleed. Een bekende subcultuur is de jeugd- of jongerencultuur die na de 
Tweede Wereldoorlog ontstond. In die tijd maakte het gezin stormachtige 
ontwikkelingen door. Er kwam meer geld beschikbaar voor onderwijs, veel meer 
jonge mensen gingen studeren en ze volgden een hogere opleiding dan hun ouders. 
De geïndustrialiseerde economie had geschoolde arbeiders nodig en de overheid 
hoopte op deze manier aan de behoefte van de bedrijven te voldoen. De 
welvaartsstijging, de toenemende vrije tijd en veranderingen in de gezinnen vormden 
de voedingsbodem voor een specifieke identiteitsontwikkeling van jongeren, 
waardoor jeugdculturen ontstonden. Jongeren gingen hun vrijgekomen tijd zelf 
indelen en geld uitgeven aan zaken die zij leuk vonden: naar rock and roll luisteren of 
brommers opknappen.  
 

 
 
Jongeren zetten zich massaal af tegen de dominante cultuur en de opkomst van een 
scala aan subculturen was een feit. De flowerpower beweging bijvoorbeeld omarmde 
de idealen vrijheid en liefde en droeg deze ook openlijk uit, tegen de dominante 
cultuur in. Provo’s zetten zich af tegen de dominante cultuur en vooral tegen 
aspecten als plichtsgetrouw handelen en gehoorzaamheid. Tegenwoordig is het 
bestaan van jeugdculturen algemeen geaccepteerd. Jeugdculturen horen bij het 
proces van opgroeien (socialiseren) in de Nederlandse samenleving en kunnen een 
middel zijn om een sociale en persoonlijke identiteit te ontwikkelen.  
Voor jongeren spelen nieuwe communicatiemiddelen hierbij een belangrijke rol. Veel 
contacten met peergroups spelen zich af in een virtuele wereld. Binnen de 
jeugdcultuur zijn inmiddels ook allerlei subculturen ontstaan, zoals hiphoppers, 
skaters en gamers. Als jongere kies je (soms onbewust) tot welke subcultuur van de 
jeugdcultuur je wilt gaan behoren en je neemt het gedrag, de normen en waarden die 
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bij die subcultuur horen van elkaar over. Ook zijn er tegenwoordig allochtone 
subculturen/jongerenculturen. 
Jeugdculturen maken het voor jongeren mogelijk verschillende rollen aan te nemen 
en uit te proberen. Ze bieden ook de mogelijkheid de jeugdfase op te rekken. Denk 
aan de term oudere jongeren; overigens wel iets anders dan jongere ouderen. Mede 
door de opkomst van verschillende jeugdculturen zijn de verhoudingen tussen de 
generaties veranderd. Dit alles kan invloed hebben op de bindingen in een 
samenleving en daarmee een effect hebben op de mate van sociale cohesie.  
 

 
 
Dat zie je bijvoorbeeld in de verhouding tussen de generaties terug: jong en oud 
staan tegenwoordig anders tegenover elkaar dan pakweg een halve eeuw geleden. 
Niet alleen informeler, maar ook doordat ze sterker voor de eigen belangen opkomen 
(denk aan de ouderenpartij 50PLUS). Sterke groepsbinding en daarnaast het 
onderhouden van banden buiten de eigen groep kunnen leiden tot conflicten en 
insluiting en uitsluiting tot gevolg hebben. Het kan ook voorkomen dat het belang van 
de sociale cohesie van een bepaalde groep strijdig is met het belang van de sociale 
cohesie in de samenleving als geheel. Denk maar eens aan het belang en het 
gedrag van bepaalde motorclubs dat afwijkt van het algemeen belang. 
 
Hoe vergelijk je culturen met elkaar? 
We hebben al gezien dat een cultuur geen statisch gegeven is, maar naar tijd en 
plaats verschilt. Hoe kun je verschillende culturen op een goede manier met elkaar 
vergelijken? 
 

 
 
We gaan kennismaken met een model dat professor Hofstede heeft ontwikkeld om 
culturen te analyseren en met elkaar te vergelijken. Waarom is het belangrijk om 
culturen met elkaar te vergelijken en je bewust te zijn van bestaande verschillen? 
Hofstede geeft het volgende antwoord op deze vraag. 
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Een grote multinational wil graag een deal sluiten in het Midden-Oosten. De 
onderhandelingen verlopen voorspoedig. In westerse landen beklink je de deal die 
je vervolgens sluit met een stevige handdruk: de onderhandelingen zijn voorbij, er 
is een overeenkomst en je kunt aan het werk. 
In het Midden-Oosten betekent het schudden van handen echter dat de eerste 
inleidende besprekingen achter de rug zijn en de onderhandelingen nu serieus 
kunnen beginnen. Er is nog helemaal geen deal! 
Je kunt je voorstellen wat een ellende voortkomt uit dit misverstand: de westerse 
partij gaat naar huis met het idee dat de zaak beklonken is, de oosterse meent dat 
er nog heel wat te onderhandelen valt. Zodra het misverstand aan het licht komt, 
vindt de westerse partij de oosterse onbetrouwbaar (want die komt terug op zijn 
woord/handdruk) en de oosterse partij vindt de westerse kort door de bocht en 
onbehouwen. 
In die situatie valt voor beide partijen geen droog brood meer te verdienen, want 
het onderlinge vertrouwen is weg. 
Waren beide partijen zich bewust geweest van het culturele verschil in betekenis 
van de handdruk, dan was de deal waarschijnlijk wel tot stand gekomen. In elk 
geval waren de verhoudingen niet verstoord geweest. 
Bron: www.geert-hofstede.com 

 
Hofstede onderscheidt in zijn model vijf dimensies waarop je culturen van elkaar kunt 
onderscheiden. Deze vijf dimensies van cultuur zijn: 
1. grote machtsafstand tegenover kleinen machtsafstand; 
2. individualistisch tegenover collectivistisch; 
3. masculien tegenover feminien (rolverdeling van man/vrouw); 
4. lage onzekerheidsvermijding tegenover grote onzekerheidsvermijding; 
5. de gerichtheid op de lange termijn of op de korte termijn. 
 
We gaan hieronder op elk van deze dimensies in. 
Grote machtsafstand tegenover kleine machtsafstand 
In elk land en in elke cultuur is de macht ongelijk verdeeld. 
Om uit te zoeken hoe ongelijk de macht verdeeld is, gebruikt Hofstede het begrip 
machtsafstand. Machtsafstand varieert van klein naar groot. Het geeft aan in 
hoeverre de mensen in een bepaald land de ongelijke verdeling van macht 
accepteren. 
In Nederland is de machtsafstand klein. We hechten waarde aan het 
gelijkheidsideaal en willen graag dat het koningshuis niet te ver van het eigen volk 
afstaat. In andere culturen is de machtsafstand (veel) groter, ook in landen waarvan 
je dat in eerste instantie niet zou denken. Je zou gek staan te kijken als je ´s 
morgens op school komt en de directeur moet begroeten met ‘Goedemorgen, 
meneer de directeur van onze school!’. In Frankrijk is dat heel gewoon; de 
machtsafstand in Frankrijk is dan ook veel groter dan die in Nederland. 
Culturen veranderen en een van de oorzaken kan een verandering van de 
machtsafstand zijn. In de jaren vijftig, ten tijde van het kostwinnersgezin, was de 
mate van machtsafstand in Nederland groter dan nu. We hebben gezien dat de 
gezagsverhoudingen in die tijd duidelijk waren: vader was toen nog de baas in huis 
en je sprak je ouders meestal aan met ‘u’. In de jaren zeventig van de vorige eeuw 
was de machtsafstand in Nederland onder invloed van de ontzuiling en 
democratisering kleiner dan nu. In die tijd kwam het voor dat leerlingen op sommige 
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scholen hun directeur ´s ochtends begroetten met ‘Hoi Piet’ in plaats van 
‘Goedemorgen meneer’. 
 
Individualistisch tegenover collectivistisch 
In een collectivistische samenleving is er sprake van een sterke ‘wij’-gerichtheid; de 
banden tussen individuen zijn sterk. In zo’n samenleving gaan de belangen van de 
groep boven die van het individu maar daar staat tegenover dat de groep pal staat 
voor het individu. Het individu ontleent zijn identiteit aan de groep. Zorgzaamheid en 
opofferingsgezindheid zijn belangrijke waarden. Zo kom je in collectivistische culturen 
bijvoorbeeld weinig bejaardenhuizen tegen, want de familieleden zorgen voor de 
oudere leden, nemen ze in huis en verzorgen elkaar bij ziekte of gebrek. 
Tot de jaren zestig van de vorige eeuw vertoonde de verzuilde Nederlandse 
samenleving collectivistische trekken. Vanaf je geboorte maakte je deel uit van een 
hechte (familie)groep die leefde binnen de sfeer van een van de bestaande zuilen. 
Het was in die tijd ook niet ongebruikelijk dat drie generaties (grootouders, ouders en 
kinderen) één huishouding vormden. 
Een samenleving is individualistisch als de onderlinge banden tussen individuen los 
zijn. In een individualistische samenleving richt de mens zich in eerste instantie op de 
zorg en ontwikkeling van zichzelf en zijn (zeer) naaste omgeving. Zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid zijn belangrijke waarden in een geïndividualiseerde samenleving. 
 

 
 
Vanaf de tachtiger jaren ontzuilde en individualiseerde de Nederlandse samenleving 
mede onder invloed van de toegenomen welvaart en de technologische vooruitgang. 
De ontplooiing van het individu kwam centraal te staan. Nederland scoort 
tegenwoordig hoog wat betreft individualisme; steeds meer mensen leven in een 
éénpersoonshuishouden. 
Overigens, in de praktijk vertonen de meeste samenlevingen in meer of mindere 
mate trekjes van beide culturen. 
 
Masculien tegenover feminien (rolverdeling man/vrouw) 
Hofstede zegt hierover het volgende. Een samenleving is masculien als emotionele 
sekserollen duidelijk gescheiden zijn. Mannen worden geacht assertief en hard te zijn 
en gericht op materiaal succes; vrouwen horen bescheiden en teder te zijn en vooral 
gericht op de kwaliteit van het bestaan. 
Een samenleving is feminien als emotionele sekserollen elkaar overlappen en zowel 
mannen als vrouwen geacht worden bescheiden en teder te zijn en gericht op de 
kwaliteit van het bestaan. 
Bij de vraag hoe vrouwelijk of mannelijk een samenleving is, speelt de vraag hoe de 
taken tussen de seksen verdeeld zijn. Zorgt de man voor het inkomen en de vrouw 
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voor het gezin (het kostwinnersgezin), dan spreken we van een masculiene 
(mannelijke) cultuur. 
Zijn de zorgtaken evenwichtiger verdeeld over de seksen en werken ook vrouwen 
buitenshuis, dan is de samenleving meer feminien (vrouwelijk) zoals in het moderne 
gezin het geval is. 
De dimensie masculien tegenover feminien zie je ook op andere terreinen in de 
samenleving terug. Het onderwijs is masculien van aard als de beste leerlingen de 
norm zijn; als prestaties leveren van belang is en er sprake is van wedijver in de klas; 
als jongens en meisjes verschillende vakken en opleidingen kiezen; als jonge 
kinderen alleen les krijgen van vrouwen. Omgekeerd is het onderwijs meer feminien 
van aard als het niet zozeer gaat om het uitblinken in de klas; als er minder 
competitie is; als jongens en meisjes dezelfde vakken en opleidingen kiezen en 
jonge kinderen zowel les krijgen van vrouwen als van mannen. 
In het werk gelden vergelijkbare principes. De werksituatie is met name masculien 
als conflicten worden uitgevochten op basis van het idee dat de sterkste wint; als 
carrière maken iets is voor mannen; als een groter deel van de vrouwen werkt in de 
lagere beroepen. De werksituatie is meer feminien als conflicten door onderhandeling 
en compromissen worden opgelost; carrière maken zowel voor vrouwen als mannen 
een keuze is; als een groter deel van de vrouwen werkzaam is in de hogere 
beroepen.  
 

 
 
Landen als Nederland en Finland scoren laag op de schaal masculien - feminien. 
Deze zijn dus te typeren als feminien. Daartegenover staan landen zoals de VS en 
Groot-Brittannië, die als masculien kunnen worden aangeduid. 
 
Lage onzekerheidsvermijding tegenover hoge onzekerheidsvermijding 
Niemand kan de toekomst voorspellen. Dat betekent dat iedereen (enigszins) 
onzeker is over wat er gaat gebeuren. Hoe erg vinden we dat? Met 
onzekerheidsvermijding wordt bedoeld de mate waarin de leden van een groep of 
cultuur zich bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties. 
Onzekerheidsvermijding varieert van laag naar hoog. 
In culturen met een hoge onzekerheidsvermijding probeert men voor elk mogelijk 
probleem alvast een oplossing te bedenken en die oplossing legt men vast in regels 
en wetten. Er is daardoor veel bureaucratie, want al die regels moeten gecontroleerd 
worden. Dit is de keerzijde van de behoefte aan voorspelbaarheid die men in zo’n 
samenleving heeft. In culturen met een hoge onzekerheidsvermijding, spelen 
(religieuze) tradities vaak een belangrijke rol. Dit is bijvoorbeeld in mediterrane 
landen het geval. Leden van de samenleving voelen zich ongemakkelijk bij 
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nieuwigheden en veranderingen. De vele rituelen en gebruiken die bij religie horen, 
bieden houvast. 
In culturen met een lage onzekerheidsvermijding vindt men het prima dat er niet 
zoveel geregeld is, dat geeft ruimte om te improviseren. Mensen in deze culturen 
voelen zich niet bedreigd door onzekerheden, maar vinden het een spannende 
uitdaging om zich steeds in vrijheid aan veranderende omstandigheden aan te 
passen. De risico´s die daarbij horen nemen ze voor lief. 
 
Gerichtheid op de lange termijn of op de korte termijn 
Streven we naar beloning in de toekomst of steven we vooral naar successen op 
korte termijn? 
De vijfde dimensie van cultuur behandelt de vraag hoe sterk een land op de 
toekomst gericht is. In landen en culturen met een langetermijngerichtheid sparen de 
mensen meer en maken ze veel plannen. Ook hechten ze meer waarde aan het 
hebben van doelen en zijn ze vaker gedreven om dat doel te bereiken. Het belang 
van milieu en duurzaamheid, bijvoorbeeld door klimaatneutraal te produceren of je 
eigen stroom op te wekken, hoort bij een langetermijngerichtheid. 
In een land waar de inwoners kortetermijngericht zijn, houden ze zich vooral met het 
heden en verleden bezig. Mensen vinden het belangrijk om hun sociale 
verplichtingen na te komen en ze houden hun tradities in ere. Kortetermijndenken zie 
je ook terug in de financiële wereld. 
 
Geen model zonder kritiek en het model van Hofstede vormt daarop geen 
uitzondering. Vanuit de wetenschap hoort men geluiden dat dit model etiketten plakt 
op landen en daarmee hen stigmatiseert. De conclusie bijvoorbeeld dat een cultuur 
erg masculien is, zegt niets over de andere aspecten van die cultuur, noch over de 
individuele burgers. Het gevaar dreigt dat we ons gaan focussen op dat ene aspect 
en de cultuur in haar totaliteit niet weten te waarderen. 
Verder kom je met dit model alleen iets over een land te weten in vergelijking tot 
andere landen. Stel dat het met de feminiene cultuur over de hele wereld slecht 
gesteld is; dan zegt het op zich nog niet zoveel dat een land op dit onderdeel goed 
scoort Het model is ook enigszins statisch; het laat niet zo goed zien dat culturen ook 
veranderen. 
 
1.5 Politieke socialisatie 
 

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

 
Net als het kernconcept socialisatie worden bij politieke socialisatie mensen 
gevormd, maar dan specifiek over politiek. Hoe jij denkt over en wat je denkt van 
politiek wordt vooral bepaald door je referentiekader dat mede gevormd is door je 
omgeving. 
De politieke cultuur die je via politieke socialisatie verwerft kun je zien als alle 
politieke tradities, kennis en opvattingen over de politiek die in een land kenmerkend 
zijn maar ook voor groepen daarbinnen en voor groepen/organisaties die 
landsgrenzen doorkruisen. Denk bijvoorbeeld aan de 
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Internationale milieubeweging of aan de Occupy beweging die enkele jaren geleden 
zich actief verzette tegen economische en sociale ongelijkheid en regelmatig 
internationale topconferenties verstoorde. Maar hoe ontwikkelt zich die cultuur en 
hoe ontwikkel je eigenlijk een politieke voorkeur? 
Waarom heeft de één een voorkeur voor liberalisme en de ander voor socialisme? 
Waarom stemmen sommige mensen niet en anderen wel? Waarom grijpt de een 
naar terreur om z’n gelijk te halen en kiest de ander voor het debat? Is het een 
kwestie van smaak dat iemand zich bij een bepaalde politieke partij vindt passen of 
zit er meer achter? 
Politicologen (politieke wetenschappers) onderzoeken of te voorspellen is welke 
politieke voorkeur iemand ontwikkelt en welke factoren daarbij een rol spelen. Ze 
gaan ervan uit dat je niet met een bepaalde politieke voorkeur geboren wordt, maar 
dat je je die voorkeur in de loop van je leven eigen maakt. Dit aanleren gebeurt door 
socialisatoren (in een sociale omgeving). 
Belangrijke socialisatoren zijn ouders, docenten, leeftijdsgenoten, idolen, maar 
natuurlijk ook politici zelf en de media die over politiek berichten. Vaak is het gezin 
waar je bent opgegroeid bepalend voor je politieke voorkeuren. In sommige gezinnen 
wordt regelmatig over politiek gesproken; je krijgt er dan iets van mee hoe je ouders, 
broer of zus over politiek denken en wat ze belangrijk vinden. Maar ook het 
overbrengen van democratische waarden is in een gezin van belang. 
Iemands positie op de maatschappelijke ladder (de sociaaleconomische klasse 
waartoe je behoort) is sterk van invloed op de politieke socialisatie. Het maakt een 
verschil of je als ongeschoold arbeider een bescheiden inkomen hebt en lid bent van 
de vakbond die opkomt voor jouw belangen of dat je een manager bent van een 
bedrijf dat gaat voor een grote omzet en winst wil maken. Die positie is dus ook 
bepalend voor je politieke voorkeur en de partij waartoe je je aangetrokken voelt. 
Politieke socialisatie vindt ook plaats op school. De overheid wil stimuleren dat 
democratische waarden op school door de docenten en in de omgang met elkaar 
worden overgebracht. De school heeft zelfs de verplichting aandacht te schenken 
aan burgerschapsvorming. 
 

 
 
Belangrijke politieke basiswaarden zijn vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, 
begrip en respect voor anderen, verdraagzaamheid en het zelfbeschikkingsrecht. Zo 
vindt politieke socialisatie voortdurend plaats, ook al ben je je er niet bewust van en 
zijn de politieke socialisatoren daar niet altijd bewust mee bezig. Er kan bijvoorbeeld 
in je vriendengroep of in een vereniging sprake zijn van enige politieke socialisatie. 
Het is immers een gewoonte om zoveel mogelijk in overleg met elkaar te beslissen 
en als er uiteindelijk dan toch gestemd moet worden, dan beslist de meerderheid 
(politieke gedragswijze). Op den duur maak je je dit gedrag en deze opvattingen 
eigen (internalisatie) en worden ze vanzelfsprekend. 
Meer en meer zijn de media bepalend voor het beeld dat mensen van de politiek 
hebben. Sommige wetenschappers beweren dat journalisten heel sterk de politieke 
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voorkeuren van mensen kunnen beïnvloeden. Van de andere kant laten journalisten 
zich in hun berichtgeving en stellingname juist ook sterk leiden door wat onder de 
mensen leeft. Zo is er dus een wisselwerking tussen socialisatoren en de politieke 
voorkeuren en ideeën van mensen. Het politieke systeem zelf is ook een bepalende 
factor in de politieke socialisatie van mensen. 
 
Politieke socialisatie zorgt niet alleen voor de vorming van een politieke voorkeur bij 
burgers, het zorgt er ook voor dat de (heersende) politieke cultuur en het politieke 
systeem in stand worden gehouden. Op school leer je via burgerschapsvorming en 
een vak als maatschappijleer hoe de democratie werkt en waarom het een goede 
zaak is. Je leert bijvoorbeeld dat samenwerking je verder brengt en dat je daarvoor 
belangen moet afwegen en compromissen moet sluiten. Van de andere kant kan het 
ook tot het botsen van (politieke) meningen leiden en daarmee tot conflicten. 
De politieke cultuur kan van land tot land sterk verschillen. 
In Nederland, veel landen in West-Europa en in de VS is er inmiddels sprake van een 
stabiele democratie. Dit is door verschillende generaties op elkaar overgedragen. 
Maar in een groot aantal andere landen is een democratische politieke cultuur geen 
vanzelfsprekendheid. Dat heeft vooral te maken met het grote verschil in de wijze 
waarop mensen politiek gesocialiseerd zijn. 
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1.6 Ideologie 

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

 
Politieke partijen hebben een beeld van hoe de samenleving er volgens hen uit zou 
moeten zien. Zo’n beeld heet een ideologie. Partijen hangen verschillende 
ideologieën aan. 
Om de politieke partijen te kunnen onderscheiden is het dan ook van belang dat je 
zicht hebt op de ideologieën op grond waarvan de politieke partijen politiek bedrijven. 
Een ideologie kun je vergelijken met een bril waarmee je naar mensen en naar de 
samenleving kijkt. Die bril kan roze of donker zijn. Net zoals je kunt zeggen dat een 
glas half vol of half leeg is, zo kun je verschillende waardeoordelen vormen over 
dezelfde situatie. Een ideologie geeft zowel een verklaring van het menselijk gedrag 
als een beeld van de ideale samenleving en hoe je die zou kunnen realiseren. 
Politieke meningen en ideologieën kun je indelen naar verschillende dimensies, 
zoals: 
• links, midden, rechts; 
• progressief, conservatief; 
• nationalisme, internationalisme; 
• materialisme (gericht op inkomen en bezit), immaterialisme (gericht op zaken als 
zelfontplooiing, zingeving, persoonlijke relaties). 
 
Verschillende politici, sociologen en filosofen hebben zich sinds eeuwen gebogen 
over de vraag wat die ideale samenleving is en hoe die gerealiseerd zou kunnen 
worden. 
Het gaat dan vaak over dezelfde soort vragen en dilemma’s: 
• Op politiek gebied: Hoe moet de macht verdeeld worden? Moeten juist zoveel 
mogelijk of zo min mogelijk mensen meebeslissen? Kan iedereen een land besturen 
of alleen een kleine bevoorrechte groep (elite)? 
• Op sociaal-cultureel gebied: Hoe groot mag de privésfeer van mensen zijn? Of 
anders gezegd: hoeveel vrijheid kan er zijn om daarnaast ook voldoende orde, 
stabiliteit en veiligheid in de samenleving te hebben? Hoe meer regels, hoe minder 
vrijheid. 
• Op economisch gebied: Hoe moet de welvaart verdeeld worden en waarop moeten 
we bezuinigen? Moeten rijke mensen verplicht worden arme mensen te helpen of 
mogen ze zelf weten wat ze met hun geld doen? Is rijkdom een kwestie van hard 
werken of geluk? Sommigen willen dat er minder belasting komt voor werkende 
mensen, terwijl anderen juist vinden dat mensen die niet kunnen werken financieel 
geholpen worden. 
 
Een ideologie geeft antwoord op bovenstaande vragen en beschrijft op die manier 
dus een ideale samenleving. De ene ideologie beschrijft bijvoorbeeld een 
samenleving waarin veel vrijheid is en waar de overheid zo min mogelijk bepaalt en 
regelt. Een andere ideologie vindt dat de ideale samenleving bestaat uit mensen die 
duidelijk bij elkaar horen en dat er zo veel mogelijk gelijkheid behoort te zijn tussen 
mensen. Wat kenmerkend is voor een ideologie is dat de antwoorden op de vragen 
bij elkaar moeten passen, een ‘samenhangend geheel’ vormen. Je kunt namelijk niet 
voor vrijheid zijn en tegelijk met geweld eisen dat iedereen bijvoorbeeld z’n 
smartphone aan de armen weg gaat geven. 
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Er zijn verschillende ideologieën. Politieke partijen hangen meestal een bepaalde 
ideologie aan, maar soms zetten ze zich er juist tegen af. In Nederland hanteren we 
vaak de volgende drie hoofdstromingen: 
• Confessionalisme, met het accent op christelijke waarden en het streven naar 
harmonie en samenwerking. 
Je herkent dit in partijen als het CDA, de ChristenUnie en de SGP. 
• Liberalisme, waarbij het gaat om individuele vrijheid en individuele rechten. De 
overheid moet zich daar zo min mogelijk mee bemoeien. Partijen als VVD en D’66 
hangen deze ideologie aan. 
• Socialisme en sociaaldemocratie, die zich richten op meer gelijkwaardigheid van 
mensen. Deze ideologie gaat meer uit van de ‘maakbaarheid’ van de samenleving: 
het geloof dat je een betere samenleving kunt realiseren door ingrijpen van de 
overheid.  
Hier passen vooral de PvdA, de SP en GroenLinks bij. 
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Domein B: Vorming 
 

Leerstofomschrijving: 

Het proces van socialisatie en acculturatie  
Socialisatie is “het proces van overdracht en verwerving van de cultuur van de groep(en) 
en de samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding 
en andere vormen van omgang met anderen”.  
Culturen zijn tijd- en plaatsgebonden. Ze zijn dynamisch van karakter omdat ze veranderen 
o.a. onder invloed van gewijzigde omstandigheden zoals veranderingen in de politieke of 
economische situatie. Deze nieuwe omstandigheden en veranderingen worden weer 
onderdeel van de socialisatieprocessen. Door de omgang met de groepen (socialisatoren) 
waartoe men behoort, vindt er een voortdurende beïnvloeding en cultuuroverdracht plaats. 
Mensen in diverse levensfasen verwerven kennis, vaardigheden, waarden, normen, 
opvattingen en gedragspatronen in de groepen waartoe men behoort. Door het overnemen 
en het zich eigen maken van al deze zaken vindt - vanuit de maatschappij gezien - de 
cultuuroverdracht plaats. Soms gebeurt dit door bewuste en bedoelde processen, maar vaak 
ook gebeurt dit op een heel vanzelfsprekende, onbedoelde en onbewuste manier. Voor een 
groot gedeelte is socialisatie een proces van aanpassing van het individu aan de cultuur van 
de samenleving. Maar het is geen ‘blinde’ aanpassing. Vanuit het individu gezien is 
socialisatie ook een proces van cultuurverwerving waarin iemand tegelijkertijd zijn eigen 
persoonlijkheid ontwikkelt. Het individu kan zelf voor een deel eigen keuzes maken uit het 
aanbod van cultuurelementen dat hij op zijn weg tegenkomt. Omdat socialisatie niet alleen 
een proces van overdracht van een bepaalde cultuur is, maar ook een proces van 
cultuurverwerving waarin een individu zelf stelling neemt ten aanzien van de cultuur, draagt 
socialisatie op haar beurt ook bij tot cultuurverandering. Op den duur internaliseren mensen 
de waarden, normen, opvattingen en gedragingen. Ze worden zo vanzelfsprekend dat 
mensen die als “tweede natuur” gaan ervaren. Via socialisatie krijgen mensen ook 
stereotypen en vooroordelen overgedragen en maken zij zich die eigen. Stereotypen zijn 
vaststaande beelden, generalisaties en veronderstellingen over een groep mensen; 
vooroordelen zijn meningen over een groep mensen, niet gebaseerd op feiten. Beide 
begrippen worden meestal in negatieve zin gebruikt, maar kunnen ook neutraal gebruikt 
worden.  
 
Socialisatieprocessen verschillen naar het milieu waarin iemand opgroeit. De ene groep 
heeft meer economisch, sociaal en cultureel kapitaal dan de andere groep. Economisch 
kapitaal is financieel bezit of een hoog inkomen, sociaal kapitaal zijn de connecties, 
netwerken, de mate van respect die een groep geniet en cultureel kapitaal zijn culturele 
competenties, waaronder kennis, houdingen, opvattingen en smaak die kenmerkend zijn 
voor hoge sociale posities. De maatschappelijke positie van mensen wordt ook bepaald door 
(een combinatie van) kenmerken als het land of de regio waar iemand woont of vandaan 
komt, de taalgroep, de generatie, de opleiding of sekse waartoe iemand behoort.  
Sociale verschillen werken door in het socialisatieproces. Zo leren kinderen van 

hooggeschoolden gemiddeld langer door dan kinderen van laaggeschoolden. Het verschil in 

opleiding en in keuze van opleidingen wordt (deels) ‘sociaal overgeërfd’, overgebracht door 

de invloed van belangrijke anderen in de nabije sociale omgeving (zoals ouders en 

leeftijdgenoten). In een socialisatieproces kunnen ook tegenstrijdige waarden worden 

overgedragen, bijvoorbeeld in de Nederlandse cultuur zowel het gehoorzamen als het 

kritisch nadenken.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee specifieke vormen van socialisatie. De ene vorm 
is enculturatie: het aanleren en verwerven van de (sub)cultuur van de samenleving waarin 
men geboren wordt. De andere vorm is acculturatie: “het aanleren en verwerven van een 
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andere cultuur of elementen daaruit, dan die waarin iemand is opgegroeid”. Bij acculturatie 
gaat het om individuen die reeds in een andere cultuur zijn gevormd, zoals buitenlanders die 
zich in Nederland vestigen en volwassenen die een geheel nieuwe levensbeschouwing 
overnemen.  
Functies van socialisatie zijn:  

 De continuering van de cultuur van de samenleving. Mensen verwerven zich opvattingen, 
waarden en normen die hen maken tot lid van een maatschappij met een bepaalde cultuur 
waarmee zij zich onderscheiden van de leden van andere maatschappijen en culturen;  

 De verandering van de cultuur van de samenleving en van groepen daarbinnen. Cultuur is 
geen statisch verschijnsel. Door overname van elders worden, evenals door ontdekkingen en 
uitvindingen binnen de eigen cultuur, steeds nieuwe dingen aan de cultuur toegevoegd;  

 Identificatie (binding) met de eigen groep en cultuur door het overbrengen en overnemen 
van cultuurgebonden waarden en normen;  

 Identiteitsontwikkeling van het individu gedurende de gehele levensloop;  

 Het reguleren van gedrag van mensen waardoor het gedrag (van anderen) beter 
voorspelbaar wordt en het samenleven overzichtelijker.  

 
Nature/nurture invloeden  
De jarenlange discussie over de vraag of eigenschappen van individuen meer door nurture 

(opvoeding en omgevingsfactoren) dan door nature (biologische of erfelijke factoren) 

bepaald worden, is nog niet beslecht. Wel gaat men ervan uit dat beide van belang zijn.  

Veranderingen in het belang van socialisatoren 
In de periode na de Tweede Wereldoorlog verandert de functie en het relatieve belang van 
verschillende socialisatoren in Nederland. Er vindt een verschuiving plaats van een grote rol 
voor kerk en vereniging naar een grote rol voor onderwijs, peergroup en media.  
De betekenis van onderwijs als socialisator neemt toe doordat scholing steeds belangrijker 
wordt en kinderen steeds vroeger en langer buiten de directe sfeer van het gezin in een 
regime van educatie en socialisatie worden geplaatst. Van scholen wordt in toenemende 
mate verwacht dat zij aandacht besteden aan opvoedingstaken zoals de opvoeding in 
waarden en normen en de sociale vorming van de leerlingen.  
Vanaf de jaren vijftig wordt de invloed van de peergroup als socialisator groter en krijgen 
jongeren meer en andere mogelijkheden om een eigen identiteit te ontwikkelen. Door de 
enorme toename van het gebruik van media winnen deze aan betekenis als socialisator. 
Door het lezen van kranten, bladen, het luisteren naar radio, het bekijken van tv, film, het 
gebruik van internet en sociale media worden mensen geconfronteerd met de waarden en 
normen van een cultuur. De informatie die gegeven wordt door de media betreft niet alleen 
feiten, maar bevat ook een interpretatie van gebeurtenissen en heeft daarmee een 
socialiserende werking. Ook de (soms verborgen) waarden, normen, rolmodellen en 
rolpatronen, vooroordelen en stereotypen worden door de media doorgegeven. Framing is 
de manier waarop een onderwerp wordt gebracht, hoe het wordt ingekleed en uitgelegd. Het 
frame dat journalisten presenteren is hun perceptie van het onderwerp en kan beïnvloeden 
vanuit welk perspectief het publiek het onderwerp gaat bekijken. In verschillende 
onderzoeken zijn hypothesen ontwikkeld over de mate waarin massamedia invloed hebben 
op mensen. De cultivatiehypothese gaat in op de socialiserende werking van de media en 
stelt dat de groep mensen die veel naar bepaalde soorten programma’s kijkt, daardoor meer 
beïnvloed wordt in het beeld dat zij van de werkelijkheid heeft dan de groep die dit niet doet. 
De opinieleidershypothese gaat in op de invloed die opinieleiders/idolen direct of indirect 
hebben op mediagebruikers.  
 
De mediaframing hypothese gaat in op de bepaalde manier waarop media een onderwerp 
belichten (frame), waardoor de wijze waarop de ontvangers van die boodschap over het 
onderwerp gaan nadenken en praten wordt gestuurd.  
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Andere hypothesen richten de aandacht op de beperkte invloed van de media zoals de 
selectiviteitshypothese. Hierin wordt benadrukt dat mensen keuzes maken uit het media-
aanbod zowel door selectieve blootstelling, selectieve perceptie als selectief onthouden. 
Uiteraard speelt selectiviteit ook bij andere socialisatoren dan de media.  
De invloed van media op de mening en het gedrag van mensen is vaak onderwerp van 
maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke discussies, bijvoorbeeld over de invloed 
van beelden waarin geweld voorkomt, de beeldvorming over minderheden en de 
beïnvloeding van de publieke opinie.  

 
De vorming van de identiteit  
Identiteit is “het beeld dat iemand van zichzelf heeft, dat hij uitdraagt en anderen voorhoudt 
en dat hij als kenmerkend en blijvend beschouwt voor zijn eigen persoon en dat is afgeleid 
van zijn perceptie over de groep(en) waar hij wel of juist niet deel van uitmaakt”. Mensen 
streven continu naar een positieve identiteit voor zichzelf. In het dagelijks taalgebruik klinkt 
bij identiteit de opvatting door dat de mens zichzelf tot op zekere hoogte maakt en vormt 
naar een zelf geconstrueerd ideaalbeeld. Het zelfbeeld van een opgroeiend individu wordt in 
hoge mate bepaald door de manieren waarop ‘belangrijke anderen’ (ouders, vrienden) zich 
tegenover dat individu gedragen. Het individu ziet zichzelf door de ogen van de anderen en 
vormt zo een zelfbeeld. Terwijl bij de vorming van de identiteit in traditionele samenlevingen 
ook op latere leeftijd het accent ligt op de vormende invloed van de omgeving, ligt in de 
moderne samenleving het accent juist op de wil en de voorkeur van het individu zelf. 
Groepsidentificatie is een belangrijk aspect van iemands zelfdefinitie. Persoonlijke identiteit 
is voor een belangrijk deel een sociale identiteit. Sociale identiteit is dat deel van iemands 
zelfbeeld dat is afgeleid van zijn kennis over de groep(en) waar hij deel van uitmaakt. Sociale 
identificaties maken een individu gelijk aan, of verschillend van, en ‘beter’ of ‘slechter’ dan 
leden van andere groepen.  
Collectieve identiteit is de aanduiding voor wat mensen ten aanzien van een groep als 

kenmerkend en blijvend beschouwen. Tussen persoonlijke en collectieve identiteit kunnen 

spanningen bestaan, bijvoorbeeld als iemand zich niet identificeert met de collectieve 

identiteit waar hij/zij mee vereenzelvigd wordt door anderen. Ook kunnen individuen zo 

opgaan in een groep dat zij hun eigen persoonlijke identiteit verliezen. Omgekeerd kunnen 

bepaalde groepen zoveel eisen van hun leden dat er vrijwel geen ruimte is voor eigen 

opvattingen en een persoonlijke identiteit. De persoonlijke identiteit van het individu en de 

collectieve identiteit waar hij/zij mee vereenzelvigd wordt door anderen, hebben weer effect 

op de sociaaleconomische, sociaal-culturele en politieke positie van die persoon (sociale 

ongelijkheid). 

Cultuur en de dimensies van Hofstede  
Culturen vormen zich omdat groepen mensen op elkaar aangewezen zijn en iets met elkaar 
(willen) delen. Zij hebben een min of meer gemeenschappelijke leefwijze, die herkenbaar is 
aan immateriële aspecten als taal, waarden en normen en aan materiële aspecten als 
kunstobjecten, architectuur, kleding etc. Cultuur is “het geheel van voorstellingen, 
uitdrukkingsvormen, opvattingen, waarden en normen die mensen als lid van een groep of 
samenleving hebben verworven”. De dominante cultuur is de cultuur van de groep in de 
samenleving met een invloedrijke politieke of economische positie. Subculturen zijn 
levensstijlen van groepen mensen die zij deels ontlenen aan de dominante cultuur, en die er 
deels van afwijken. Een bekend voorbeeld van een subcultuur is de jeugd- of 
jongerencultuur. De jeugd- of jongerencultuur betreft een specifieke subcultuur die ontstond 
na de Tweede Wereldoorlog. Als gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen, 
vooral van de welvaartsstijging, de stijging van het opleidingspeil, de technologische 
ontwikkelingen, de uitbreiding van de opleidingsduur, de veranderingen in de gezinnen en de 
toename van de vrije tijd is er tijd, ruimte en geld gekomen voor een specifieke 
identiteitsontwikkeling van jongeren. In de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw 
werden vooral cultuuruitingen vanuit verzet tegen de dominante cultuur gekozen. 
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Jeugdsubculturen stellen jongeren in staat verschillende rollen aan te nemen en uit te 
proberen en bieden de mogelijkheid om de jeugdfase op te rekken. Jeugdsubculturen 
kunnen voor jongeren een middel zijn om een persoonlijke identiteit te ontwikkelen. Nieuwe 
communicatiemiddelen spelen hier een rol in. Door de komst van vele immigranten ontstaan 
er ook allochtone jongerensubculturen. Met de ontwikkeling van een jongerencultuur (en 
jeugdsubculturen) veranderen bindingen in de samenleving. Als de bindingen in een 
samenleving veranderen kan dat effect hebben op de sociale cohesie. Het kan leiden tot 
een conflict tussen een sterke groepsbinding en het onderhouden van banden met anderen 
buiten de groep, met in- en uitsluiting tot gevolg. Het belang van onderlinge sociale cohesie 
in een bepaalde groep kan strijdig zijn met het belang van sociale cohesie in de 
samenleving.  
Dimensies van Hofstede  
Landen en culturen verschillen qua waarden, normen en opvattingen, bijvoorbeeld in het 
gezin en op school. Hofstede onderscheidt vijf dimensies, waarop je culturen van elkaar kunt 
onderscheiden.  
* Grote machtsafstand versus kleine machtsafstand; Dit is de mate waarin minder machtige 
leden van bijvoorbeeld gezin, school of organisaties in een land verwachten en accepteren 
dat de macht ongelijk verdeeld is.  
* Individualistisch versus collectivistisch; Er is sprake van collectivistische samenlevingen als 
in een samenleving het groepsbelang prevaleert boven het individuele belang en individuen 
vanaf hun geboorte opgenomen worden in sterke, hechte groepen. Van individualistische 
samenlevingen is er sprake als het belang van het individu uitgaat boven het belang van de 
groep en de onderlinge banden tussen de individuen los zijn.  
* Masculien versus feminien; De verschillen tussen mannen en vrouwen in hun sociale rollen 
verschillen tussen landen. Een samenleving is masculien als emotionele sekserollen duidelijk 
gescheiden zijn en feminien als sekserollen elkaar overlappen.  
* Lage onzekerheidsvermijding versus hoge onzekerheidsvermijding; Dit is de mate waarin 
de dragers van een cultuur zich bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties. Dit 
gevoel wordt onder andere uitgedrukt in stress en in de behoefte aan voorspelbaarheid; aan 
formele en informele regels.  
*Langetermijngerichtheid versus kortetermijngerichtheid; Langetermijngerichtheid staat voor 
het streven naar beloning in de toekomst, vooral door middel van volharding en 
spaarzaamheid. Kortetermijngerichtheid verwijst bijvoorbeeld naar deugden als respect voor 
traditie, het voorkomen van gezichtsverlies, en het voldoen aan sociale verplichtingen.  
Kritiek op de studie van Hofstede richt zich op het statische en stigmatiserende karakter dat 
deze benadering zou hebben.  
 
Politieke socialisatie is “het proces van overdracht en verwerving van de politieke cultuur 
van de groep(en) en samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit 
opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen”. Politieke cultuur is het 
geheel van politieke relevante tradities, kennis, opvattingen en oordelen die kenmerkend zijn 
voor een land, maar ook voor groepen daarbinnen en voor groepen/organisaties die 
landsgrenzen doorkruisen.  
De sociale omgeving waarin iemand opgroeit, het onderwijs dat iemand volgt, de media die 
hij gebruikt en ook de sociaaleconomische klasse waartoe iemand behoort, hebben invloed 
op de opvattingen die iemand door politieke socialisatie ontwikkelt over de maatschappij en 
de politiek. Mensen passen zich in meer of mindere mate aan, aan het gedrag en de 
opvattingen over het politieke domein die heersen in de groep waar zij deel vanuit maken. 
Op den duur maken zij zich het gedrag en de opvattingen eigen (internalisatie) en worden 
deze vanzelfsprekend.  
Het politieke systeem zelf is ook een factor die invloed uitoefent in de politieke socialisatie 

van burgers. In een systeem van parlementaire democratie bijvoorbeeld worden daarbij 

behorende waarden overgedragen die onderdeel uitmaken van dit politieke 

besluitvormingsmodel (belangenafweging, compromissen sluiten, samenwerking). De 

opvattingen van mensen over wat goed en juist is in de politiek of samenleving verschillen. 
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Dat kan dit leiden tot botsing van meningen of tot maatschappelijke conflicten. Politieke 

socialisatie zorgt niet alleen voor de vorming van politieke voorkeuren, een bepaalde mate 

van participatiebereidheid en (bijvoorbeeld democratische) gedragspatronen van mensen, 

maar draagt vaak ook bij aan het voortbestaan van het politieke systeem. Onder andere 

onderwijs draagt politieke cultuur over.  

Politieke ideologieën en de belangrijke politieke stromingen  
Veel voorkomende politieke meningen in een land kunnen gerangschikt worden naar 

verschillende politieke dimensies zoals links/midden/rechts, progressief/conservatief, 

nationalisme/internationalisme, materialisme/postmaterialisme. Deze dimensies geven in 

combinaties een samenhangend programma. Partijen maken vaak een beginselprogramma 

op basis van een politieke ideologie. Een politieke ideologie is ”een samenhangend geheel 

van beginselen en denkbeelden, meestal uitmondend in ideeën over de meest wenselijke 

maatschappelijke en politieke verhoudingen". Deze ideeën vormen antwoorden op vragen op 

het politieke vlak (hoe de macht verdeeld moet worden in een samenleving), op het 

economische vlak (hoe de productie en distributie van goederen georganiseerd moet worden 

in een samenleving) en op het sociaal-culturele vlak (hoe groot de vrijheid van individuen kan 

en mag zijn in een samenleving). Politieke partijen hangen verschillende ideologieën aan, 

maar er zijn ook partijen die zich afzetten tegen het bedrijven van politiek op basis van 

ideologieën. In het Nederlandse politieke landschap worden traditioneel drie 

hoofdstromingen onderscheiden: de confessionele, de liberale en de 

socialistische/sociaaldemocratische stroming. Confessionalisme met daarin nadrukkelijk 

ruimte voor uitgangspunten als: christelijke waarden en harmonie en samenwerking. 

Liberalisme met daarin nadrukkelijk ruimte voor uitgangspunten als: individuele rechten en 

individuele vrijheden. Socialisme/sociaaldemocratie met daarin nadrukkelijk ruimte voor 

uitgangspunten als: gelijkwaardigheid en een sterke/sturende rol van de overheid om dit te 

kunnen realiseren. 

 
De Geschiedenis van het gezin en andere samenlevingsvormen in Nederland vanaf de 

tweede helft van de 20ste eeuw De geschiedenis van het gezin vanaf de tweede helft van 

de 20ste eeuw is te classificeren in drie perioden aan de hand van kenmerkende 

maatschappelijke ontwikkelingen in die tijd.   

 
De periode vóór de zestiger jaren van de vorige eeuw  
Maatschappelijke ontwikkelingen  
De Nederlandse samenleving in die periode is te typeren als een verzuilde samenleving. Er 
vonden demografische ontwikkelingen plaats (babyboom na de Tweede Wereldoorlog) en er 
was sprake van economische groei.  
Het ideaal voor velen was om een gezin te hebben dat zelfstandig gehuisvest is en waar 
naast de eigen kinderen geen anderen in huis verblijven. Door o.a. de woningnood werd dit 
ideaal pas in de zeventiger jaren van de 20ste eeuw bereikt.  
 
 
Type gezin in deze periode  
Het gezin in deze periode is te typeren als kostwinnersgezin (ook wel traditioneel gezin 
genoemd) met als kenmerk een vanzelfsprekende taakverdeling waarbij de man het inkomen 
verdiende en de vrouw het huishouden en de kinderen verzorgde. Het kostwinnersgezin 
gezin kenmerkte zich ook als een bevelshuishouding met een grote gezagsafstand of 
machtsafstand (in de zin van Hofstede). Het gezin werd gezien als de hoeksteen van de 
samenleving.  
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De periode van de zestiger jaren tot en met de tachtiger jaren  
Maatschappelijke ontwikkelingen  
Dominante waarden in de cultuur veranderden met de processen van rationalisering, 
democratisering, individualisering en ontzuiling en ook vonden er demografische 
ontwikkelingen plaats (het ontstaan van de multiculturele samenleving, vrouwenemancipatie, 
keuze voor minder kinderen door de anticonceptiepil). In de economie was er tot aan de 
oliecrisis van 1973 sprake van een hoogconjunctuur, waardoor een sterke behoefte aan 
arbeidskrachten ontstond, wat o.a. leidde tot de komst van immigranten en tot een groeiend 
aantal buitenshuis werkende vrouwen. Er was sprake van forse loonstijgingen. Het 
opleidingsniveau van vrouwelijke schoolverlaters steeg. De populariteit van het huwelijk nam 
snel af in de 70er jaren ten gevolge van de individualisering, secularisering en emancipatie. 
Ook in de trouwpatronen waren veranderingen te zien. Mensen gingen vaak eerst 
samenwonen en dan huwen. Jongeren wachtten gemiddeld vijf jaar langer dan hun ouders 
met trouwen, kregen op latere leeftijd kinderen en minder kinderen. Een op de vijf gehuwden 
was al eerder getrouwd.  
De verhoudingen binnen het gezin veranderden, mede door de veranderde waarden op het 
gebied van relaties. De emancipatiebewegingen droegen er o.a. toe bij dat de sociale 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op sociaaleconomisch gebied afnam. Moeders en 
vaders deelden in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor het gezinsinkomen en de 
zorgtaken, zij het dat vrouwen nog steeds veel meer parttime in plaats van fulltime 
buitenshuis werken dan mannen.  
 
Type gezin in deze periode  

De diversiteit in gezinsverbanden nam toe (woongroepen, lesbische/homoseksuele relaties). 

Het kostwinnersgezin bleef bestaan, maar daarnaast kwam het moderne gezin op. Het 

moderne gezin kenmerkte zich als een onderhandelingshuishouding met een geringe 

gezagsafstand. Hierdoor veranderden de bindingen tussen ouders en kinderen. In het 

moderne gezin was er veel overleg over huisregels. Andere kenmerken van het moderne 

gezin zijn een verantwoordelijk ouderschap (bewuste keuze) en een opvoedingsideaal 

waarin de ontplooiing van het kind en de ontwikkeling van een eigen identiteit centraal staat. 

Dit uitte zich onder meer door het individu te leren om voor een eigen mening uit te komen 

en zich te ontwikkelen naar een zelfstandig handelende persoon.  

 
De periode na de tachtiger jaren  
Maatschappelijke ontwikkelingen  
De individualisering zet door. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe (van 22% in 
1981 naar 36% in 2010). Het vruchtbaarheidscijfer daalt verder (van 3,1 in 1960 naar 1,8 in 
2009). Het aantal echtscheidingen neemt niet verder toe. De verwantschapsrelaties worden 
anders vormgegeven en deze bindingen worden minder of op andere manieren 
onderhouden. Ze maken gedeeltelijk plaats voor meer zelf gekozen relaties in andere 
netwerkverbanden (bijvoorbeeld in digitale communities). Allochtonen trouwen nog vooral 
met een partner uit de eigen herkomstgroep (negen op de tien Turken en Marokkanen, 
zeven op de tien Surinamers, vier op de tien niet-westerse allochtonen trouwden in 2011 
iemand uit de eigen herkomstgroep). Er worden verschillende redenen voor genoemd: soms 
economisch van aard, soms cultureel omdat er een kloof bestaat tussen bijvoorbeeld de 
Turkse/Marokkaanse jongens en de Turkse/Marokkaanse meisjes binnen hun gemeenschap 
in Nederland. Meisjes zijn meer gericht op hun opleiding en zien als ideaal een relatie waarin 
gelijkwaardigheid en communicatie centraal staat; jongens zijn meer gericht op een vrij leven 
en zien als ideaal een traditioneel gezin. Ook de sociale controle in de gemeenschap is van 
invloed op het trouwgedrag van allochtone jongeren.  
 
Type gezin in deze periode  
Het kostwinnersgezin blijft bestaan, naast het moderne gezin. Binnen het moderne gezin 
ontstaan twee varianten, die in meer of mindere mate aanwezig kunnen zijn: het egalitaire en 
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het geïndividualiseerde gezin. In het egalitaire gezin lijkt de gelijkheid tussen man en vrouw 
in belangrijke mate verwezenlijkt te zijn met een gelijke verdeling van taken binnen- en 
buitenshuis. Het gezinsklimaat is democratisch. Kinderen maken in deze gezinnen niet de 
dienst uit, maar ze hebben soms veel te zeggen. Ouders en kinderen onderhandelen dikwijls 
met elkaar.  
In het geïndividualiseerde gezin ligt de nadruk meer op ieder afzonderlijk individu en op een 
grotere mate van financiële en emotionele onafhankelijkheid. In dit gezinstype komen vaak 
rijkere tweeverdieners voor en worden de huishoudelijke taken zo mogelijk uitbesteed. Naast 
de zelfontplooiing van de kinderen staat ook de zelfontplooiing van de ouders centraal. 
Binnen het huishouden komt meer fysieke ruimte voor de jeugd.  
 
Overheidsbeleid met betrekking tot gezin en andere samenlevingsvormen vanaf de 
tweede helft van de 20ste eeuw Het gezinsbeleid van de Nederlandse overheid kenmerkt 
zich van oudsher door terughoudendheid bij de opvoeding.  
De rol van de overheid blijft over het algemeen beperkt tot het bieden van een wettelijk kader 
(bijvoorbeeld bepalingen die gaan over het ouderlijk gezag) en tot het scheppen van 
noodzakelijke financiële en praktische (rand)voorwaarden.  
Deze relatieve terughoudendheid van de overheid op pedagogisch gebied heeft zijn 
oorsprong in de verzuiling. De zorg voor ouders en kinderen op het terrein van opvoeding en 
zorg werd vanaf begin twintigste eeuw zoveel mogelijk gedelegeerd binnen de verschillende 
zuilen en uitbesteed aan het maatschappelijk middenveld. Het werd niet gezien als een 
expliciete taak van de overheid. Hetzelfde gold voor de socialisatiefunctie van het onderwijs. 
Vanwege het principe van de vrijheid van onderwijs hadden de verzuilde 
onderwijsorganisaties en in theorie ook de ouders het grotendeels voor het zeggen. De 
overheid had slechts een ‘randvoorwaardelijke’ taak. De vrijheid van onderwijs (artikel 23 van 
de Grondwet) is een belangrijk kenmerk van het onderwijsbeleid in Nederland dat openbare 
en bijzondere scholen de gelegenheid biedt voor eigen invulling van de pedagogische, 
didactische, religieuze en algemene vorming van de leerlingen.  
Tot in de jaren zestig werd in het kader van het wederopbouwbeleid en de opbouw en 
organisatie van de verzorgingsstaat steeds een belangrijke rol toegekend aan het 
kostwinnersgezin. Een “ordentelijk gezinsleven”, in materieel en immaterieel opzicht was een 
van de pijlers van het overheidsbeleid.  
De maatschappelijke veranderingen ten aanzien van relatie- en gezinsvorming in de jaren 
‘60- ‘80 hadden echter ook hun weerslag op het gezinsbeleid van de overheid. Door het 
voortgaande proces van individualisering was er sprake van een verandering in de 
betekenis van het gezin als sociale institutie en de opkomende en veranderende rol van de 
individuele gezinsleden. Individualisering betekent immers dat het individu in de sociale 
betrekkingen steeds meer centraal komt te staan. Voor het individu betekent dit dat hij/zij 
steeds minder beoordeeld wordt op ’het nest’ waaruit hij/zij voortkomt, maar op de eigen 
verworven individuele competenties.  
Ook de overheid verlegt in deze tijd in toenemende mate haar uitgangspunt van gezin naar 
individu. Het overheidsbeleid is niet meer op het gezin als geheel gericht, maar veel meer op 
verschillende deelaspecten zoals emancipatie en opvoedingsproblemen. De situatie in de 
jaren tachtig en begin jaren negentig van de vorige eeuw wordt daarom ook wel 
gekarakteriseerd als ‘impliciet’ of ‘verborgen’ gezinsbeleid.  
In de jaren negentig komt er meer belangstelling voor het gezin en voor gezinsbeleid, 

geïnitieerd door het CDA. Het gezinsbeleid richt zich op de financiële positie van gezinnen 

en op de combinatie van werk en gezinsleven. Sommige partijen besteden expliciet 

aandacht aan gezinsbeleid 

In de meeste Europese landen treft men geen voorbeelden van een sterk samenhangend 
gezinsbeleid. Nederland vormt hierop geen uitzondering. Beleidsmaatregelen die invloed 
hebben op gezinnen worden meestal niet genomen vanuit het oogpunt van gezinsbeleid, 
maar komen voort uit beleidsterreinen als sociale zaken, justitie of onderwijs. Inhoudelijk 
krijgt het gezinsbeleid in meerdere landen de laatste jaren wat meer aandacht. Daarbij wordt 
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soms een meer actieve opstelling gekozen ten aanzien van de manier waarop ouders hun 
kinderen grootbrengen. Dat vormt een breuk met de traditie van terughoudendheid.  
 
Politieke ideologieën en hun denkbeelden over samenlevingsvormen Een 
confessionele ideologie wil, vanuit een christelijk-ethische manier van denken, het gezin 
behouden als hoeksteen van de samenleving, met daarin oorspronkelijk ruimte voor 
traditionele rollen voor mannen en vrouwen. Een liberale ideologie kiest voor vrijheid van het 
individu; de overheid moet zich neutraal opstellen in ethische kwesties. Een 
socialistische/sociaaldemocratische ideologie kiest voor gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen en tussen verschillende samenlevingsvormen.  
 
Regelgeving en acceptatie van andere samenlevingsvormen In de Nederlandse 
samenleving ontwikkelden zich andere waarden en normen ten aanzien van ‘relaties’, zoals 
het ongehuwd samenwonen. Aanvankelijk werd dit afgekeurd en vond men het getuigen van 
zedeloosheid, maar onder invloed van de subculturen en protestbewegingen in de zestiger 
jaren werd dit steeds meer geaccepteerd en in de zeventiger jaren geïnstitutionaliseerd 
o.a. in nieuwe wetgeving zoals de scheidingswet van 1971. Van de paren die eind jaren 
negentig in het huwelijk zijn getreden, hebben negen op de tien eerder ongehuwd 
samengewoond. Daarom is er ook gezocht naar mogelijkheden om deze samenlevingsvorm 
formeel te regelen bijvoorbeeld in de vorm van een samenlevingscontract.  
Eenzelfde ontwikkeling vindt plaatst bij de regelgeving ten aanzien van het samenleven van 

homoseksuele mannen en vrouwen. Inmiddels is dit in 2001 formeel geïnstitutionaliseerd 

door het bestaande burgerlijk huwelijk open te stellen voor twee personen van hetzelfde 

geslacht. Sinds 2014 is het voor twee vrouwen die een relatie hebben veel eenvoudiger 

geworden om gezamenlijk gezag over hun kind te krijgen. De meemoeder kan het kind 

namelijk (desgewenst al vóór de geboorte) erkennen, waardoor de moeders beiden de 

juridische ouders zijn.  
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Toelichting: 
Inhoud: 

1. de sociale vorming van aangeboren mogelijkheden blz. 31 
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3. civilisatie blz. 40 

 

1. De sociale vorming van aangeboren mogelijkheden 
Een samenleving bestaat voort, terwijl de mensen die er deel van uitmaken sterven en 

nieuwe mensen hun plaatsen innemen. Die mensen moeten gevormd worden om hun 

posities te kunnen vervullen. Dat gebeurt door socialisatie.  

Door sociale ervaringen vormt het opgroeiende individu een beeld van zichzelf, krijgt het een 

identiteit. Een pasgeboren kind heeft nog niet het besef van een eigen ‘ik’ als onderscheiden 

van de omgeving. Het ik-besef of ‘zelf’ is dus niet met de geboorte gegeven, maar ontwikkelt 

zich door interactie met anderen: het kind leert hierdoor zichzelf te onderscheiden van zijn 

omgeving en zich als persoon met specifieke eigenschappen te zien. Maar als mensen 

zozeer door andere mensen zijn gevormd, rijst de vraag of aangeboren eigenschappen er 

dan niets toe doen. Zijn mensen bij hun geboorte oneindig plastische wezens die je naar 

believen kunt kneden? Of zijn aangeboren eigenschappen uiteindelijk toch belangrijk voor de 

verklaring van menselijk gedrag? Deze controverse staat bekend als de tegenstelling tussen 

‘natuur’ en ‘cultuur’, of, in het Engels, tussen nature en nurture. 

In het algemeen gaat men er tegenwoordig vanuit dat het onjuist is nature en nurture als 

elkaar uitsluitende verklaringen van menselijk gedrag tegenover elkaar te stellen. Menselijk 

gedrag is niet aangeboren of aangeleerd, maar aangeboren en aangeleerd. Gedrag 

ontwikkelt zich in een ingewikkeld samenspel van genetische mogelijkheden en invloeden uit 

de omgeving. Menselijk leren veronderstelt aangeboren vermogens. In de woorden van 

Arnold Gehlen: ‘De mens is van nature een cultuurwezen’. We zullen zien hoe dat werkt. 

 

Mensen moeten veel leren en ook heel veel afleren om met elkaar te kunnen samenleven. 

Dat leerproces begint al meteen bij de geboorte, als een nieuw mensje de samenleving 

binnenkomt.  

 
Uit zichzelf kan het al zuigen aan de moederborst en het klampt zich ook vanzelf aan iemand 

vast. Dat doet het met aangeboren reflexen. Van het eerste moment af wordt het kindje 

gevoed, gewassen, verschoond, opgepakt, gewiegd, geknuffeld en gestreeld, en steeds 

krijgt het woordjes en geluidjes te horen. Algauw reageert de zuigeling op al die aandacht, 

eerst met vage geluiden en bewegingen, maar gaandeweg met duidelijker signalen. 
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Aan de ontwikkeling van de glimlach is dat goed te volgen. De kleine baby begint met 

onwillekeurige trekkingen van de mondspieren, bewegingen die eigenlijk nog nergens op 

slaan. Maar de mensen rond de wieg zien er een lachje in en beantwoorden dat met hoge 

geluidjes en kooswoordjes. Na enige tijd reageert de baby daarop met specifieke 

mondbewegingen waaruit tevredenheid en herkenning blijken: een signaal. De omstanders 

vallen ter plekke in katzwijm en bevestigen met uitroepen en liefkozingen. Na drie, vier 

maanden leert de zuigeling om vooral naar vertrouwde gezichten te glimlachen, en alleen in 

aangename situaties. Zo verwerven kinderen in de loop van hun eerste levensjaren een heel 

repertoire van lachjes, grijnzen en glimlachjes waarmee zij in allerlei omstandigheden vrij 

nauwkeurig een gevoel of verlangen kunnen overbrengen. En zij leren ook de 

gelaatsuitdrukkingen van andere mensen te begrijpen. 

De mogelijkheid om de mondhoeken te plooien tot een glimlach is aangeboren. Alle 

gewervelde dieren bezitten de mondspieren die daarvoor nodig zijn. Bij veel diersoorten is 

het wegtrekken van de lippen en het ontbloten van de tanden een manier om te 

waarschuwen en te dreigen met hun vervaarlijke gebit.  

 

 
 

Het kan zijn dat dit dreigement in de loop van de evolutie bij sommige soorten een andere 

functie heeft gekregen en dat het een teken van vredelievende bedoelingen is geworden, 

een groet: ‘Ik zou je kunnen bijten maar ik doe het niet, want ik wil met jou juist niet vechten”. 

Die aangeboren mogelijkheid om de tanden te ontbloten wordt bij mensenkinderen steeds 

verder uitgewerkt en verfijnd tot een reeks van signalen, die elk een eigen betekenis hebben 

die past in een bepaalde situatie. 

Mensen hebben dus geleerd om telkens het passende gezicht te trekken. In die zin zijn alle 

gelaatsuitdrukkingen dan ook ‘gemaakt’, al gaat het bijna altijd zonder erbij na te denken 

‘vanzelf’. 
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Het leerproces dat mensen kinderen in de omgang met anderen doormaken bestaat voor 

een groot deel uit het uitbreiden en verfijnen van aangeboren mogelijkheden. Zo ontwikkelen 

ze een heel rijkgeschakeerd repertoire van gedragingen, die elk in een bepaalde context 

kunnen worden ingezet. We leren eerst kruipen, dan rechtop lopen (met vallen en opstaan!!), 

vervolgens hollen en springen, trappen en schoppen, maar ook schrijden, schuifelen, 

hinkelen en dansen. Bij elke situatie past een bepaalde gang en zijn andere bewegingen 

ongepast. Je hinkelt niet de klas in bijvoorbeeld.   

 

 
 

Kinderen hebben bij de geboorte alles meegekregen om te kunnen lopen, maar ze moeten 

het wel leren van andere mensen, in allerlei variaties, en ze moeten alles wat ongepast is 

afleren. 

Alle mensen leren lopen, heel veel mensen leren ook hardlopen en dansen, maar slechts 

enkelen gaan door en worden beroepsdansers of professionele atleten, die een groot deel 

van hun leven wijden aan hun bijzondere bewegingskunst. 

 

 
 
Het totale leerproces waarin een mensenkind zich ontwikkelt tot een bekwaam lid van de 

samenleving, wordt socialisatie genoemd. Het gaat daarbij om het aanleren van kennis, 

vaardigheden, opvattingen en houdingen. 

Belangrijkst van al is het leren van een taal. Ook hier geldt dat mensenkinderen geboren 

worden met de apparatuur om te leren spreken: een spraakcentrum in de hersenen, een 

heel uitgebreid spierenstelsel voor strottenhoofd, tong en lippen, en een gehoororgaan 
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waarmee ze andere sprekers en zichzelf kunnen verstaan. Dat aangeboren apparaat is 

geschikt om de taal te leren die in hun omgeving wordt gesproken: de ‘moedertaal’, een van 

de ongeveer vijfduizend mensentalen die op aarde worden gesproken. En ook hier is sprake 

van uitbreiding en verfijning van het repertoire, van de eerste vage geluidjes naar de 

beheersing van een uitvoerige woordenschat en een ingewikkelde grammatica en zinsbouw, 

waarmee in elke situatie de passende uitspraken te doen zijn.  

 
En bidden ook!!! 

 
En alweer houdt dat aanleren ook afleren in van alles wat voor ongepast doorgaat, zoals 

slissen, lispelen, stamelen, spugen, krompraten, vloeken, enz. Ook taalbeheersing is een 

vorm van zelfbeheersing en zelfsturing, en ook hierbij is de bemoeienis van andere mensen 

onmisbaar. 

Wat kinderen leren ligt al voor hen klaar in hun omgeving en wordt hun grotendeels door de 

mensen om hen heen voorgehouden en zelfs opgedrongen. Ze komen een sociale wereld 

binnen die al barstensvol is met kennis, procedures en opvattingen. Die maatschappelijk 

beschikbare vaardigheden en houdingen moeten zij zich eigen maken, die moeten deel van 

hun zelf worden, hun tweede natuur. 
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Mensenkinderen zijn bij geboorte hulpelozer dan de jongen van andere soorten. Ze zijn 

bijzonder afhankelijk van hun verzorgers en ze moeten en kunnen veel meer leren dan 

andere jonge dieren. Ze gaan daar ook veel langer mee door. Doordat ze zo afhankelijk zijn 

en zoveel moeten leren, zijn mensen veranderlijker dan andere soorten. Mensen verschillen 

meer van elkaar en van hun ouders en voorouders. Hun gedragspatronen zijn niet al bij de 

geboorte vastgelegd maar kunnen en moeten nog gevormd worden. Daarom ook zijn 

mensensamenlevingen veranderlijker en onderling meer verschillend dan de 

samenlevingsverbanden van andere diersoorten. 

 

2. Socialisatie als leerproces 

Wat zou er gebeuren als kinderen helemaal niet opgevoed en onderwezen werden, als ze 

totaal zonder andere mensen opgroeiden? Dan gaan ze dood. Er zijn wel verhalen 

overgeleverd van kinderen die ‘in het wild’ opgroeiden (bij wolven, apen, etc.) en het 

overleefd zouden hebben, maar ze waren volkomen vervuild en ‘verwilderd’, konden 

nauwelijks lopen, helemaal niet praten, en dat kwam ook niet meer goed. 
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Bescherming 

Vanzelfsprekend hebben kleine kinderen voeding en beschutting nodig. Ze kunnen uiteraard 

ook niet zonder bescherming. Roofdieren en rovers – macroparasieten – zijn in moderne 

samenlevingen niet meer de eerste bedreiging. Maar huishoudelijke apparaten en 

huishoudmiddelen en vooral het straatverkeer vormen een voortdurend gevaar voor kleien 

kinderen, die zich dan ook haast nooit vrij mogen bewegen. Er is nog een ander gevaar dat 

kleine kinderen bedreigt waar mensen dicht opeen wonen: besmetting door microparasieten 

zoals virussen en bacteriën. De kindersterfte is de laatste honderdvijftig jaar zeer sterk 

afgenomen, vooral door verbetering van de huisvesting, door de aanleg van waterleiding en 

riolering, en door beter toezicht op voedingswaren en vooral op melk. 

 

Kennis 

De socialisatie vindt plaats o.a. in het gezin en onder speelkameraadjes, min of meer 

terloops, op ‘informele’ wijze. Zo leren kinderen als vanzelf lopen, praten, spelen en al die 

andere kennis en vaardigheden die zo vanzelfsprekend zijn dat niemand er ooit nog bij 

stilstaat. Maar kennis wordt ook bijgebracht in ‘formeel’ verband, namelijk op school, volgens 

een vast rooster en een geregeld leerprogram, met proefwerken, examens en diploma’s. 

Wat kinderen moeten leren hangt af van de samenleving waarin ze opgroeien. In eigentijdse 

samenlevingen is schoolkennis belangrijker dan vroeger. Steeds meer kinderen gaan steeds 

langer naar school. Maar in de huidige, industriële samenleving zijn er ook dingen die 

mensen niet meer leren. De meesten kunnen niet meer zelf een brood bakken of een kip 

slachten, want daar zijn bakkerijen voor en abattoirs. Trouwens, mensen vinden het eng zelf 

de dieren te doden die ze wel opeten; ze willen daar liever niet aan denken – hun 

gevoeligheden zijn blijkbaar ook veranderd. 

 

 
 
Maar ook binnen één enkele samenleving en in dezelfde periode verschilt het 

socialisatieproces naar het milieu waarin het kind opgroeit. Een jonge edelman moest leren 

rijden, schermen, jagen, dansen en de zoon van een koopman moest zich het rekenen en 

boekhouden eigen maken, terwijl de boerenzoons leerden omgaan met het vee, de ploeg en 

de zeis. Uiteraard moesten jongens andere dingen leren dan meisjes. Zelfs in moderne 

samenlevingen leren meisjes vaker vreemde talen en jongens vaker wiskunde of 
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natuurkunde. Nog steeds leren kinderen van hooggeschoolden gemiddeld langer door dan 

de nakomelingen van laaggeschoolden. Het verschil in opleiding is dus ‘erfelijk’, dat wil 

zeggen ‘sociaal overgeërfd’, overgebracht door de invloed van ouders op kinderen. Kennelijk 

werken sociale verschillen door in de overdracht van kennis en in het socialisatieproces in 

het algemeen. 

 

Economisch en cultureel kapitaal 
Bij de vraag waarom het ouderlijk milieu nu precies het schoolsucces van kinderen beïnvloedt, is men 
wellicht geneigd om het eerst aan de financiële situatie van het gezin te denken, aan het economische 
kapitaal. In kapitaalkrachtige gezinnen kan men het zich permitteren kinderen lang naar school te laten 
gaan, ze dure bijlessen te geven of ze naar exclusieve scholen te sturen waar het onderwijs in kleine 
groepen wordt geven of op hoog peil staat (en ze bovendien nuttige contacten voor later opdoen). Die 
verklaring heeft echter een groot deel van haar kracht verloren sinds overal in de geïndustrialiseerde 
wereld het onderwijs tijdens de leerplichtige periode vrijwel kosteloos is geworden en voorzieningen in 
het leven zijn geroepen die het voor kinderen uit minderdraagkrachtige milieus mogelijk moet maken 
hun opleiding ook na de leerplichtige leeftijd voort te zetten. 
 

 
 
Er is echter nog een andere manier waarop het ouderlijk milieu de schoolloopbaan kan beïnvloeden. De 
Nederlandse socioloog Van Heek heeft gewezen op de taalachterstand van kinderen uit lagere milieus. 
We hebben het dan ook over de culturele bagage die ouders via gezinssocialisatie aan hun kinderen 
meegeven. Naast taalvaardigheid kun je daarbij denken aan een intellectueel klimaat dat stimuleert tot 
leren, lezen, museumbezoek, het aanleren van bepaalde gedragscodes (zoals zelfdiscipline) die 
bevorderlijk zijn voor schoolprestaties, de rechtstreekse ondersteuning van kinderen door ouders bij het 
verwerken van leerstof, enzovoorts. Deze kenmerken van het ouderlijk milieu noemt Bourdieu het 
cultureel kapitaal, ter onderscheiding van het bovengenoemde economische kapitaal. Het heeft 
uiteraard veel te maken met de opleiding die de ouders zelf weer genoten hebben. 

 

 

 

 

Affectie 

Vanaf hun geboorte hebben kinderen ook affectie nodig. Ze moeten aandacht en koestering 

krijgen, anders worden ze ziek. Uit een experiment met kleine aapjes die enige maanden in 
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volkomen isolatie werden gehouden en wel voedsel kregen, maar geen enkele affectie, is 

gebleken dat ze volkomen in de war raakten en later hun eigen jongen niet konden 

grootbrengen. Van mensenkinderen wordt algemeen aangenomen dat vroege verwaarlozing 

later kan leiden tot emotionele stoornis en een onvermogen om affectieve bindingen aan te 

gaan. Kinderen die liefderijk verzorgd worden leren wel om zich emotioneel aan iemand te 

binden en zij zijn later ook beter in staat om gevoelsbanden te onderhouden. Over de 

gestoorde affectieve ontwikkeling is meer bekend dan over de goed verlopen emotionele 

groei. Hulpverleners krijgen vaak te maken met probleemgezinnen, maar onderzoekers 

worden niet zo makkelijk toegelaten tot gezinnen waar zich geen problemen voordoen. 

 

 
 

Sturing 
In de socialisatie worden ook manieren van sturing bijgebracht. Kleine kinderen leren al 

vroeg hun ontlasting te regelen. Ze mogen die alleen laten gaan op een speciale plek, het 

potje, en moeten het ’s nachts in bed ophouden.  
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In sommige samenlevingen wordt die zindelijkheid al vroeg, vrij streng en soms hardhandig 

bijgebracht. In andere samenlevingen gaat het wat langzamer en zachtzinniger toe. Die 

verschillen in zindelijkheidstraining zijn wel in verband gebracht met verschillen in 

persoonlijkheidsvorming. In een samenleving met een strenge en strakke disciplinering van 

de ontlasting zouden de latere volwassenen een strikte en starre persoonlijkheid 

ontwikkelen, terwijl een geduldiger en zachtmoediger vorming tot zindelijkheid zou resulteren 

in een wat buigzamer en spontaner persoonlijkheid. 

Ook de eetlust moeten kinderen leren regelen naar de tijden van de dag, de ‘maaltijden’. Ze 

moeten de dag leren doorkomen zonder al te veel snoep en ‘tussendoortjes’. Ze leren 

tafelmanieren en moeten alle andere manieren om eten in je mond te stoppen afleren. Er is 

voedsel dat ze niet mogen eten en voedsel dat ze juist moeten leren eten.  

 

 
 
Wie zelf kind is geweest begrijpt nu al dat socialisatie met nogal wat strijd tussen kinderen en 

ouders verloopt, in onenigheid over wat kinderen moeten leren of afleren, en ook over wat ze 

niet mogen leren. 

Kinderen leren op hun woorden passen en mogen geen ‘vieze’ woorden gebruiken (die ze 

blijkbaar wel geleerd hebben) en niet vloeken. Ze moeten wel groeten, bedanken en met 

‘twee woorden’ spreken. Ze moeten leren zich te kleden en hun naaktheid te bedekken, 

anders ‘moeten ze zich schamen’ – dat leren ze dus ook. 

 

Op kinderen wordt door ouders, broers en zussen, vriendjes, meesters en juffen voortdurend 

zachte en soms ook harde dwang uitgeoefend, met standjes en met straf, maar ook met 

uitleg, complimentjes en met het ‘goede voorbeeld’, met grapjes en spot. Die dwang van 

buitenaf is er vooral op gericht om het kind ertoe te brengen zichzelf te sturen. Het is dus 

sociale dwang tot zelfdwang. De regels die mensen in de omgeving het kind voorhouden, 

neemt het kind op den duur in zich op als eigen overtuiging. Door internalisatie gaat het een 

regel in de buitenwereld beleven als iets dat ook vanbinnen zit. Je ontwikkelt een geweten. 

Het kind zal dan eerder geneigd zijn die regel in zichzelf ook uit zichzelf na te leven. De 

balans verschuift van externe dwang naar meer zelfdwang. 
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In de huidige samenleving proberen opvoeders meer dan vroeger om niet zomaar dwang toe 

te passen door straf en beloning, maar om door uitleg en overreding een sociale dwang tot 

zelfdwang uit te oefenen en zo kinderen al vroeg te leren zichzelf te sturen. Het kan lijken 

alsof in die gezinnen of in die schoolklassen ‘alles mag’, maar in feite wordt op de kinderen 

toch sterke druk uitgeoefend om zichzelf aan de regels te houden. Ook als niemand het ziet 

houden kinderen en volwassenen zich vaak aan de regels. Ze voelen zich daartoe verplicht 

en zouden zich schamen als hun overtreding uitkwam. Ze voelen zich zelfs schuldig als 

niemand erachter komt.  

 

 
 

Schaamte is een gevoel waarbij je je voorstelt wat anderen van je zullen denken, terwijl je bij 

schuldgevoel je voorstelt hoe zeer je anderen hebt benadeeld. 

 

3. Civilisatie 
In de middeleeuwen keek men niet op een dode meer of minder. Het waren roerige en 

gewelddadige tijden. De sterksten konden zich uitleven en de minderen hadden zich daar 

maar bij neer te leggen.  
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Pas toen grotere gebieden onder controle van één heerser kwamen, werd de samenleving 

geleidelijk vreedzamer. En kwam er ruimte naast gevechtstechniek voor hoffelijkheid, goede 

vormen, welbespraaktheid en talent voor diplomatie, intrige of landsbestuur. 

De ontwikkeling in de samenleving naar meer verfijnde, meer gevarieerde gedragsregels 

wordt het civilisatieproces genoemd. Naarmate de civilisatie en dus ook de beschaving zich 

in een samenleving verder doorzet, worden aan de mensen die daarin leven ook andere 

eisen gesteld. Ze hoeven niet meer zo moedig en vechtlustig te zijn als in de middeleeuwen. 

Ze moeten leren hun vechtlust te bedwingen, hun handen thuis te houden en op hun 

woorden te passen. Ze leren meer rekening te houden met de gevolgen van hun gedrag over 

een verloop van tijd en meer rekening te houden met andere mensen. Ze moeten dus minder 

op hun aanvechtingen afgaan en beter overwegen wat de uitwerking van hun gedrag zal zijn. 

En dat zonder voortdurende dwang van buiten; ze moeten zichzelf kunnen sturen, 

nauwkeuriger en soepeler dan vroeger vereist was. 

En dat terwijl de samenleving steeds complexer wordt. Denk aan het verkeer: wie daarin 

toegeeft aan een opwelling van woede of ongeduld, maakt algauw een dodelijk ongeluk. 

Verkeersdeelnemers leren heel precies te sturen, te remmen en vaart te maken om tussen 

de andere weggebruikers onbeschadigd hun doel te bereiken. 

 

 
 

Denk ook eens aan geld. Hoe verder het gebruik van geld zich in de samenleving verbreid 

heeft, des te noodzakelijker is het dat mensen leren daar beheerst mee om te gaan. Ze 

kunnen het niet in één keer uitgeven, maar moeten steeds rekening houden met ‘later’. Eerst 

werden arbeiders per week betaald en moesten ze het tot de volgende zaterdag weten uit te 

zingen. Nu is het maandloon normaal en moet het inkomen over dertig dagen worden 
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verdeeld. Maar ook moet er rekening worden gehouden met grote jaarlijkse uitgaven, zoals 

vakanties en verzekeringen en premies. De geldzorg strekt zich uit over een mensenleven, 

zoals de afbetaling van het huis en de pensioenregeling. 

 

Mensen zijn onderling wat meer gelijk geworden. De verschillen tussen de hoogste en de 

laagste lagen in de samenleving zijn verminderd. De verschillen tussen mannen en vrouwen 

zijn verkleind. De afstand tussen ouders en kinderen is verminderd. De overmacht van de 

ene partij over de andere is geminderd en vaste regels gelden minder absoluut. Er doet zich 

een verschuiving voor van een bevelshuishouding naar een onderhandelingshuishouden. 

Mensen hoeven niet steeds af te gaan op regels en bevelen, en kunnen vaak in onderling 

overleg bepalen hoe ze hun onderlinge omgang zullen inrichten. In de huidige samenleving 

ligt bij de socialisatie sterk de nadruk op het bijbrengen van kennis en zelfsturing: van 

mensen wordt een heel krachtige, gelijkmatige, volgehouden zelfsturing verwacht. In hun 

socialisatie wordt dat opgroeiende mensen bijgebracht. 

 

 
 

 

 


