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Samenleven

Familie, vrienden, studiegenoten, docenten. Ze zijn belangrijk 

in je leven.  Ze vormen je mening en bepalen je gedrag.  
Samen helpen ze je een eigen identiteit te ontwikkelen en een 
volwaardig lid van de samenleving te worden.  

De samenleving wacht je op en maakt een plaats voor je vrij. 
Die plaats moet je nog wel zien te vinden. De zoektocht naar die 
plaats vraagt aanpassing. Want samenleven doe je niet alleen, 
maar samenleven is leven met anderen. 

In deze module leer je wat samen leven van je vraagt. En wat je 
daarin van anderen kunt en mag verwachten. Het maakt de weg 
vrij om je straks burger van de samenleving te mogen noemen.

De verkenningstocht voert je langs 4 hoofdstukken:
1  Opgroeien in een sociale omgeving
2  Omgaan met verschil in culturen
3  Trends en ontwikkelingen in de maatschappij
4  Religie in Nederland
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Wat ga je doen?

Je werkt in deze module van Route Burgerschap aan:

-  je bereidheid een actieve bijdrage te leveren aan de 

gemeenschap;

-  gepast functioneren in de eigen woon- en leefomgeving;

-  toepassing van algemeen erkende sociale 

omgangsvormen en gedragsregels;

-  tonen van respect in houding en gedrag voor culturele 

verscheidenheid;

- je acceptatie van bestaande verschillen in (sub)culturen;

-  ethisch en integer handelen in je contacten en omgang 

met mensen.

Wat leer je?
Je leert :

- hoe je volwaardig lid van de samenleving wordt;

- de invloed en gebruik van (sociale) media;

- wat het vraagt om samen te leven op school, in de zorg en thuis;

- welke rechten en plichten je als burger hebt;

- welke (sub)culturen in Nederland bestaan;

- over bestaande spanningen tussen groepen en oorzaken daarvan;

- over bestaande sociale klassen, sociale ongelijkheid en oorzaken daarvan;

- het belang van ethisch en integer handelen;

- over bestaande sociale en professionele netwerken en het nut ervan;

- over bestaande religies en levensbeschouwingen en de waarde ervan.
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BIJ MIJ

IN DE STRAAT

HETEN WE

ALLEMAAL

BUREN

Postbus 1045

6801 BA Arnhem www.loesje.nl

Samenleven is leven in een gemeenschap met anderen. En dat is niet zo 

eenvoudig als het lijkt. Spanningen tussen bevolkingsgroepen zijn dagelijks in 

het nieuws. Misschien ervaar je die zelf ook wel in eigen persoon. 

Als jongvolwassene groei je op in een omgeving die bestaat uit je familie, 

vrienden en collega’s. In die omgeving is sprake van bepaalde gewoonten en 

gebruiken. En ook van een zeker besteedbaar inkomen. In je omgeving kan 

een religie of levensbeschouwing een rol van betekenis spelen.

Al deze factoren samen vormen jouw sociale omgeving. Eén die meer is dan 

een omgeving alleen, maar die jouw gedrag bepaalt. Jouw gedrag wordt 

in sterke mate bepaald door de sociale omgeving. Daarin spelen sociale, 

economische, culturele en religieuze factoren een grote rol.

De samenleving is groter dan jouw sociale omgeving. Dat vraagt om 

aanpassing, wil jij je een plek in de maatschappij verwerven. Maar waaraan 

moet jij je aanpassen? En hoe ver moet je daarin gaan? Zijn er grenzen en 

waar liggen die dan? Wie bepaalt ze? En wat is eigenlijk ‘normaal’? Wat is ‘het 

nieuwe normaal’ in een samenleving die getroffen is door het coronavirus?

Het antwoord op deze vragen vind je in dit hoofdstuk. Het is aan jou om er iets 

mee te doen.

1 Opgroeien in sociale omgeving
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1 Socialiseren

Genie, een wolfskind 
De film ‘Mocking Bird Dont’t 
Sing’ is gebaseerd op een 
waar gebeurd verhaal. 

Genie is een kind van 
psychisch gestoorde ouders. 
Op anderhalf jarige leeftijd 
sluiten die haar op in een 
donker kamertje en houden 
haar daar tot haar dertiende. 
Overdag vastgebonden, 
eerst op een potje, later een 
kinderstoel en ‘s nachts met 
riemen aan het matras. 

Jaren gaan in doodse stilte voorbij. Als Genie geluid maakt of aandacht trekt slaat haar 
vader haar. Er wordt geen woord met haar gesproken. En ze krijgt minimaal te eten en 
te drinken.

In 1970 wordt haar verblijfplaats ontdekt. Genie, dan compleet uitgemergeld, wordt 
overgebracht naar een ziekenhuis. Daar ontdekt men dat ze nooit heeft leren spreken, 
recht oplopen, rennen en klimmen. Genie laat een grote achterstand zien in sociale en 
emotionele ontwikkeling. Het medisch rapport vermeldt: “Ze blijft meestal stil, behalve 
wanneer ze blijheid toont; een hoog, ‘onwerkelijk’ lachend geluid”. 

1  Wat wordt bedoeld met sociale ontwikkeling? 
 Sociale ontwikkeling is het ontwikkelen van 
 O begrip voor anderen
 O een positieve houding naar anderen 
 O begrip en positieve houding naar anderen

2 Wat wordt bedoeld met emotionele ontwikkeling? 
 Emotionele ontwikkeling is het ontwikkelen van 
 O gevoelens 
 O gevoelsuitingen
 O gevoelens en uiting ervan 

3 Wat maakt Genie’s uiting van blijdschap ‘onwerkelijk’?
 O ze heeft niet geleerd hoe ze blijdschap kan uiten
 O ze heeft nooit reacties gehad op haar manier van blijdschap uiten
 O beide beweringen zijn waar 

4  De filmkeuring heeft de film geschikt geacht voor 12 jaar en ouder.  
 De filmkeuring is een voorbeeld van sociale regulering. 
 Leg uit wat daarmee bedoeld wordt.

  

Sociaal worden
Je groeit op in een bepaalde omgeving. Vanaf je geboorte helpt die omgeving jou om 
sociaal te worden. Je leert hoe je met anderen om moet gaan. Je leert vechten, maar op 
tijd ook je beleefd op te stellen. Je leert je gedragen als jongen, als meisje . En je leert je 
gedrag aan te passen aan regels die thuis, in je groep of in de maatschappij gelden. Je 
leert je gedrag ‘passend’ te maken, sociaal. Veel van het gedrag dat wij als mensen tonen 
is aangeleerd gedrag. Een klein deel is aangeboren. 
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5 Schrijf een regel op die bij jou thuis geldt en die bij anderen niet of nauwelijks bestaat.

  

6 Schrijf een voorbeeld op van gedrag dat jij vertoont en dat in jouw ogen aangeboren 
gedrag is.

  

7 Van welke groep leer je naar jouw idee het meeste over passend gedrag?
 O mijn gezin / familie
 O school
 O vrienden
 O werk / hobby
 O (sociale) media

Een voorbeeld volgen 

Influencer Nikki Tutorials
Bron: HLN, 17 januari 2020

Tijdens het sociaal worden spelen naast je sociale omgeving ook 
je leeftijd en je aanleg een belangrijke rol. Die bepalen hoe je 
leeft en wat je leert. Als kind leer je veel en vooral door anderen 
na te doen (imitatie). Later neem je personen als voorbeeld 
(model). Jouw filmheld of popidool heeft eigenschappen die jij 
ook graag wilt bezitten.

8 Wie is of zijn jouw goede voorbeelden (idolen / rolmodellen) geweest of nog?

  

9  Welke kenmerken of eigenschappen van die idolen / rolmodellen zou jij graag willen hebben?

  

Jezelf worden
Langzamerhand laat je zien dat jij een eigen persoon bent. Je gaat je eigen keuzes 
maken. En kiest je eigen weg, je eigen identiteit. 

Identiteit: wie je bent, in persoon en eigenschappen

Sociaal compleet
Het sociale leerproces is voltooid zodra je bepaalde waarden en regels als 
vanzelfsprekend bent gaan beschouwen. De regels zijn niet meer opgelegd, maar zijn 
een deel van jezelf (geworden). Je hebt die ‘eigen’ gemaakt. Dit noem je internaliseren 
of verinnerlijken. Je hoeft niet langer na te denken, maar gedraagt je automatisch zoals 
de groep dat van je verwacht. Je bent gesocialiseerd. 

Socialisatie:  het proces van ingroeien (inburgeren) in de samenleving en ontwikkelen 
van je persoonlijkheid

10   Hieronder staan voorbeelden van gedragingen. Welke ervan zijn verinnerlijkt? 

Gedragingen

1 Auto rijden

2 Voordringen bij de kassa

3 Stemmen bij verkiezingen

4 Zindelijk zijn

5 Niet huilen bij pijn

6 Een leugentje om bestwil

7 Zwemmen

8 Snoepen
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2 Actief burger worden 

Waar denk je aan bij burgerschap?
‘Tja, dat je sociaal bent en dat je je moet gedragen als burger. Dat 
je opgroeit in een maatschappij en dat je ook je bijdrage daaraan 
levert. Hoe je dingen leert zoals baantjes krijgen en hoe je omgaat 
met geld. Omgaan met andere mensen en respect voor elkaar 
vind ik belangrijk’.

Je hebt stage gelopen. Is dat een goede manier om 
omgangsvormen te leren?
‘Vind ik wel. Ik heb stage gelopen bij Kruidvat. Ik moest zowel 
achter de kassa staan als dingen spiegelen en vullen en een soort 

overzicht houden. Het was voor mij een goede ervaring. Je leert toch dingen voor 
later. Dan ben je voorbereid, want dat is wat je gaat doen. Je gaat werken met 
klanten, met collega’s. Dat heeft ook te maken met omgangsvormen. Dat is voor mij 
een nieuwe ervaring, want je moet met elkaar samenwerken. Je hebt elkaar nodig in 
dit soort situaties.’

Samantha, 17 jaar, 1e jaar mbo.

1  Samantha vindt ‘respect’ belangrijk in de omgang met mensen. Wat is respect?
 Respect is gedrag
 O waarin je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens
 O waarmee je bij anderen afdwingt dat die jou aanvaarden zoals jij wilt
 O waarin je laat zien dat je goed bent opgevoed

2 Omgangsvormen worden in het MBO vaak aangeduid als beroepshouding. Waarom 
wordt dat gedaan? 

 O beroepshouding is meer en omvat alles
 O omgangvormen in school en bedrijfsleven moeten overeen komen
 O omgangsvormen zijn altijd hetzelfde; beroepshoudingen verschillen per beroep

Rechten en plichten
Socialisering leidt ertoe dat je volwaardig lid kunt worden van de gemeenschap. 
Met alle daaraan verbonden rechten maar ook plichten. 

3  Een belangrijk recht is het recht van vrijheid van meningsuiting. Welke plicht geldt daarbij?  
Het uiten van je mening is vrij

 O als je meent dat die mening door iedereen wordt gedeeld
 O zo lang je andere meningen over hetzelfde ook toe staat
 O tenzij je daarmee de mening van anderen onmogelijk maakt
 

Behalve de vrijheid van meningsuiting bestaan er in Nederland nog andere rechten. 
Die zijn opgenomen in de zogenaamde Grondwet. 

 
4  Schrijf twee voorbeelden op van ‘vrijheden’ of rechten die in Nederland bestaan.

 
 

Als uitwerking van de algemene vrijheden of rechten zijn er wetten gemaakt. Het is de 
burgerplicht van iedere Nederlander die wetten na te leven / op te volgen. 

Actief burgerschap 
Als ( jonge) burger wordt van jou verwacht dat je bereid bent verantwoordelijkheid op je 
te nemen en je actief in te zetten voor de samenleving. Actief inzetten wil zeggen: niet 
afwachten, je-deel-nemen, maar bijdragen.

Met een mooi woord wordt dat ook wel aangeduid als ‘participeren’.
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Participatie: een actieve inbreng en bijdrage leveren aan de samenleving om je heen

Participatie kan op veel manieren: door onderwijs te volgen, te werken, vrijwilligerswerk 
te doen, culturele activiteiten mee te beleven of op te zetten, je stem uit te brengen bij 
verkiezingen enzovoort. Participatie is daarmee veel meer dan werken. 

5 Mantelzorg is een goed voorbeeld van participatie. Leg uit waarom.

 

6  Hoe belangrijk is het voor jou om actief (=participerend) burger te zijn?  
O in het geheel niet
O een beetje
O best wel
O belangrijk
  

7  Wat is voor jou een doorslaggevende reden om actief burger te willen zijn?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Ik wil ...
O  hard werken, want dat doe ik ook voor anderen
O  de wetten uitvoeren
O  respect tonen naar mensen met een andere mening of levensbeschouwing
O mensen helpen die het slechter hebben dan ik
O zo mijn respect uiten voor het milieu
O voor mezelf leren opkomen

Actief zijn heeft veel vormen
Actief burgerschap komt in veel vormen maar ook 
in veel gradaties voor. Mensen die actief zijn voor 
bijvoorbeeld Greenpeace richten zich vooral op actief 
zijn om het milieu te beschermen. Warchild maakt 
mensen actief om kinderen tegen oorlogsinvloed te 
beschermen. 
Actief zijn kan ook dichter bij huis, zoals mantelzorg 
verlenen aan je buren, vrijwilligerswerk doen of 
deelnemen aan een buurtcoöperatie om eigen 
energie op te wekken, een voedselbank te runnen 
of een buurtfeest te organiseren. Kenmerk van dit 
soort initiatieven is dat burgers streven naar directe 
solidariteit en betrokkenheid.

8  Als jij een keuze zou moeten maken, op welk doel zou jij je dan als actief burger in willen  
gaan zetten? En hoe of voor welke organisatie?

Zorg voor: Hoe / voor welke organisatie?

1 je groepsgenoten/je naasten  
2 je leefomgeving  
3 je medemens  
4 dieren  
5   
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3 Welkom in de wijk

Kijk om je heen
Mascha Geleijnse is wijkcoördinator bij de gemeente Alkmaar. Ze heeft de wijk 
Overdie onder haar hoede, één van de veertig aandachtswijken van voormalig minister 
Vogelaar. Volgens haar heeft leefbaarheid een sociale en een fysieke component: “Of 
een wijk leefbaar is, heeft aan de ene kant te maken met hoe de sfeer in de buurt is. 
Hoe gaan de bewoners met elkaar om, zijn er veel gezamenlijke activiteiten, zeggen 
mensen elkaar gedag op straat en dat soort dingen. Daarnaast herken je een leefbare 
wijk ook aan hoe die eruitziet. Ligt er veel troep op straat, zijn er onveilige plekken, 
is er overlast, zijn er veel onverzorgde stukken groen en hoeveel gebouwen staan er 
leeg, zijn vragen waar je dan aan kunt denken.” 

Je sociale omgeving is in eerste instantie je gezin en de familie waar je in opgroeit. 
Daarna volgt de buurt en de wijk waarin je woont. In veel buurten en wijken is het prettig 
leven, maar er zijn er ook die aandacht vragen. Aandacht omdat de leefbaarheid er 
zorgen geeft.

1  Als jij een cijfer moet geven voor de leefbaarheid van jouw buurt of wijk, welk cijfer zal 
dat dan zijn? Omcirkel het cijfer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2  Schrijf twee kenmerken op van een wijk die jij het leefbaarheidscijfer 8 (‘goed’) zou 
geven.

 
 
 
Om aan de weet te komen of jouw buurt leefbaar is, moet je om je heen kijken. En dan 
nog is het de vraag of wat jij vindt ook door anderen zo ervaren wordt. 

Leefbaarheid
Bij verhalen over leefbaarheid van wijken komt vaak de aanwezigheid van jongeren naar 
voren. Vaak wordt dan gezegd dat jongeren lastig zijn en voor overlast zorgen in ‘de 
publieke ruimte’. Maar waar moet je als jongere naar toe als je geen geld op zak hebt 
en er in de wijk geen georganiseerde ontmoetingsplek is? Dan ontmoet je elkaar op het 
pleintje, op een bank onder een boom om lekker te chillen en te kletsen. 

3  Welke twee favoriete plekken zijn er in jouw buurt waar je als jongeren je ‘hangplek’ 
hebt? 

 
 

4  Buurt- of wijkbewoners spreken vaak van ‘overlast door hangjongeren’. Welke overlast 
ervaren zij? Geef een voorbeeld.

 

Negatieve reacties naar rondhangende jongeren leidt er vaak toe dat jongeren het 
gevoel krijgen er niet te mogen zijn en niet te deugen. Dat leidt meer dan eens tot 
provocerend gedrag.

Draai het eens om
Een idee: je besluit niet alleen in je buurt of wijk rond te hangen, maar er ook iets in bij 
te dragen. Betrokken zijn bij je buurt of wijk is een goede zaak. Alleen dan kun je het 
gevoel ontwikkelen dat de buurt ook jouw buurt is. En maken negatieve reacties van 
buurtbewoners plaats voor positieve.
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5  Welke sociale voorziening (trapveld, speeltuin, bibliotheek, zwembad, ...) mis je in jouw 
buurt of wijk en zou jij er graag zien?

 

6 Welke voorzieningen zijn er in jouw buurt of wijk waar jongeren terecht kunnen?

 

Pimp my Block is een project van de  
Nationale Jeugdraad. Jongeren tussen 14 en 23 jaar uit 
wijken waar niet zoveel voor hen georganiseerd wordt, 
kunnen plannen inleveren om hun wijk te ‘pimpen. Het 
beste plan is beloond met € 500,- voor de uitvoering. Veel 
(groepen) jongeren hebben hun ideeën ingeleverd en zijn 
aan de slag gegaan om hun buurt te verbeteren. 
Iets voor jou?
Zoek in jouw buurt naar vergelijkbare initiatieven en ga aan 
de slag. Vraag subsidie aan bij de gemeente voor jouw plan 
om de buurt te verbeteren. Laat je inspireren en zoek uit 
hoe andere initiatiefnemers het hebben aangepakt.

De leefbaarheid van een buurt wordt vaak beoordeeld naar drie maatstaven: schoon, 
heel en veilig. Heel betekent compleet, volledig, niet kapot of vernield.

7 Hieronder staan criteria van leefbaarheid. Met welke maatstaf heeft elk ervan te maken?

criterium schoon heel veilig

hoeveelheid inbraken

aanwezigheid zwerfvuil

mate van drugsoverlast

hoeveelheid woningleegstand

Behalve deze drie is er nog een maatstaf die - misschien wel meer dan de andere - de 
leefbaarheid van een buurt of wijk bepaalt. En dat is hoe de buurt- of wijkbewoners met 
elkaar omgaan: het leefklimaat. Vertrouwen de bewoners elkaar, letten ze op elkaar, 
bezorgen ze elkaar geen hinder? Een leefbare buurt is een buurt waar iedereen zich 
thuis voelt. 

Sociale eenzaamheid
In sommige buurten leven bewoners langs elkaar heen of hebben nauwelijks iets met 
elkaar te maken. Dat kan zelfs zo ver gaan dat mensen te midden van anderen sociaal 
eenzaam worden.

Sociale eenzaamheid:  minder contacten of contact met andere mensen hebben dan 
je wenst

8  Hieronder staan een aantal beoordelingsnormen. Geef bij elke norm een rapportcijfer dat 
geldt voor jouw buurt of wijk.

De bewoners letten op elkaar:      
De bewoners vertrouwen elkaar:      
De bewoners geven geen hinder:      
De bewoners voelen zich thuis:      

© anp. 

Vrijwilligers 
verzamelen afval op 
het strand bij Cadzand.
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4 Betuttelen

Driekwart van de Nederlanders vindt dat het de verkeerde kant  
op gaat met onze normen en waarden. We gaan minder 
respectvol om met elkaar, met de openbare ruimte en privé- 
bezit. Intolerantie (onverdraagzaamheid) neemt toe en er wordt 
meer dan ooit gediscrimineerd. De Nederlandse samenleving is 
aan het verharden. 

Normen en waarden
Normen en waarden worden vaak met elkaar verward. Maar er bestaat wel degelijk een 
verschil. Het is beter om te spreken van waarden en normen. Want waarden zijn er eerst 
en normen volgen er uit.

Waarden
Waarden zijn idealen waar je naar streeft of voor leeft. Voorbeelden van waarden zijn 
rechtvaardigheid, vrijheid, sportiviteit en gastvrijheid. 

Waarden kunnen per groep of individu verschillen. De gemeenschappelijke waarden van 
de Nederlandse samenleving zijn beschreven in de grondwet: gelijke behandeling, vrije 
meningsuiting, vrijheid van geloof, vrijheid van vergadering, enzovoort.

1 Schrijf drie waarden op die voor jou en jouw directe omgeving heel belangrijk zijn.

 

Normen
Normen zijn nodig om de idealen naar de praktijk te vertalen. Want wat de één 
rechtvaardig vindt is niet per definitie gelijk aan wat een ander vindt. Dat vraagt om 
regels die een praktische vertaling vormen van waarden. Zoals de vrijheden door wetten 
en regels praktisch vertaald worden. 

Normen zijn regels voor hoe jij je ‘waardig’ behoort te gedragen in concrete alledaagse 
situaties. Normen stellen een grens aan wat wel en wat niet is toegestaan. Een norm is 
daarmee ook een maatstaf waarop je beoordeeld kunt worden. 

2  Bij opdracht 1 heb je drie waarden opgeschreven. Schrijf bij elke waarde een 
gedragsregel (norm) op die bij die waarde geldt. 

 
 

Een kleine botsing van culturen
Toen voormalig minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en integratie, op bezoek 
in een moskee, de imam een hand wilde geven, weigerde hij haar de hand. ‘Dat mag niet 
van de islam’, zei hij. Er ontstond daarna veel ophef over dit incident en een landelijke 
discussie. De norm (regel) bij begroeting is voor de imam (een man) een andere dan voor 
de (vrouwelijke) minister.
‘Ik ben toch gelijk aan u?’, vroeg de minister. 
‘Met alle respect, maar ik mag een vrouw geen hand geven’, antwoordde de imam. 
‘Nou, dan hebben we genoeg om over te praten.’ 

Volgens de imam verbiedt de islam dit welkomstgebaar, onder meer om ‘verleiding 
te voorkomen’. Hij zegt hierover: ‘Laat vrouwen in hun eer. Een moslim verandert zijn 
godsdienst niet zoals hij van kleding verandert.’

3 Welke norm hanteert de imam bij het begroeten van een vrouw?

 
4 Welke norm hanteert de (vrouwelijke) minister bij het begroeten van een man (imam)?

  
 



11

SAMENLEVEN  |  BURGERSCHAPSLEREN  |  HOOFDSTUK 1

Norm en normaal 
Vaak kunnen waarden die onderling verschillen toch heel goed naast elkaar worden 
beleefd en geleefd. Ik, jij, wij allemaal worden geconfronteerd met cultuurverschillen en 
verschillende waarden. In de wijk, in de winkel, op school, op het werk, bij de sportclub. 
Als je die accepteert, accepteer je de multiculturele samenleving. 

In een sportclub bijvoorbeeld sporten personen van diverse 
afkomst. Culturele en religieuze verschillen kunnen tot 
discussies leiden over normen voor kleding, douchen, 
omgang, ramadan en eten en drinken. Moslimvrouwen mogen 
tegenwoordig (vanaf 2012) een speciale sporthoofddoek 
dragen op het veld.

Er zijn ook mensen die vinden dat alleen de ‘geldende waarden en normen’ belangrijk 
zijn. In Nederland is afgesproken dat de waarden van de grondwet de geldende waarden 
zijn. En de daarbij in wetten vastgelegde regels de geldende normen. Leven volgens die 
normen noem je ‘normaal’. 

5  Als waarden met elkaar botsen wordt vaak het oordeel van de rechter gevraagd. 
Waarom, denk je? 

O  rechters zijn wijze mensen; zij nemen dus ook wijze besluiten
O  rechters zijn onafhankelijk; hun oordeel is altijd geldig
O  rechters bedenken waarden; zij kunnen waarden aanpassen

Sommige mensen die alleen geldende waarden en normen aanhangen, zijn bang. 
Waarom? Ze denken dat afwijkende waarden een bedreiging vormen voor de hen 
vertrouwde waarden. 

Controle
Als je de wet (de norm) overtreedt word je bestraft. Een dergelijke bestraffing wordt ook 
wel sanctie genoemd.

Sanctie:  een middel om te bevorderen dat mensen zich aan de regels houden, 
sancties kunnen zowel positief als negatief zijn

Overal waar normen en regels bestaan, worden die door sancties gehandhaafd.

Sociale controle is ‘op elkaar letten’. De aanwezigheid van sociale controle leidt ertoe 
dat mensen zich binnen de groep in het algemeen goed aan de normen / regels houden. 
Niemand is blij om binnen de groep af te wijken of te schande te worden gezet. 

Nederland moet op zoek naar het ‘nieuwe normaal’. 
Voorlopig houden we sociale afstand zolang het Corona-
virus actief is en er nog geen vaccin is.

6   Hoe zal die anderhalve meter samenleving er dan uitzien?

 
 

7   Hoe voorkom je norm overschrijdend gedrag? Welke manieren heeft volgens jou het 
meeste effect?
O zichtbare controle uitoefenen, bijv. politie
O een voorbeeld functie hebben, bijv. de ouders
O de leefomgeving verbeteren, bijv. schone en veilige buurt
O participatie bevorderen, bijv. burgers betrekken bij opstellen van regels
O vertrouwen hebben in eigen verantwoordelijkheid van mensen
  
De beste aanpak is vaak een afgewogen combinatie van deze middelen.

Niet normaal of nieuwe normaal?
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5 School

Hoe zijn de omgangsvormen op school? 

Bron: www.preventieve-handhaving.nl

‘Soms is respect voor elkaar ver te zoeken. 
Ik bedoel het komt regelmatig voor dat 
de een tegen de ander zegt: ‘kanker serv’ 
of zo, omdat hij uit Servië komt. En we 
hebben een meisje uit Bonaire en daar 
wordt ‘negerin’ tegen gezegd en zo. Als 
dat gezegd wordt, doet de school er niets 
aan. Dan zeggen ze alleen maar: hou je 
mond.’

Salima, 16 jaar, 1e jaar ROC-opleiding

Een school is een samenleving in het klein. Iedere school gaat uit van bepaalde waarden. 
Dat kunnen christelijke waarden zijn, islamitische waarden of weer andere. 

1 Welke ‘signatuur’ heeft jouw school? 

O christelijk
O openbaar
O islamitisch

O anders, namelijk  

Iedere school legt de waarden die voor de school als belangrijk gelden vast in 
‘kernwaarden’.

2 Welke zijn de kernwaarden van jouw school?

 

De school hanteert ook normen, die zijn afgeleid van de waarden. Die normen worden 
vastgelegd in schoolregels. Daaronder zijn er die ‘logisch’ zijn, maar soms ook die 
speciaal voor deze school gelden.

3 Schrijf een schoolregel op die waarschijnlijk of zeker alleen op jouw school geldt.

  

Leefgemeenschap
Als student ben je een (tijdelijk) burger van de school-samenleving. En je zult je moeten 
aanpassen aan de schoolcultuur. Al lukt het de meesten wel, het is lang niet altijd even 
eenvoudig. De omgangsvormen op school kunnen wel eens anders zijn dan je van huis 
uit gewend bent.

4 Schrijf een voorbeeld op van een omgangsregel waar jij aan hebt moeten wennen.

 

Rechten en plichten
Net als in de maatschappij is ook op school sprake van bestaande rechten en plichten. 
Die rechten en plichten kun je vinden in het leerlingenstatuut. 

En net als in de maatschappij biedt ook de school jou de gelegenheid een actieve 
bijdrage leveren aan de schoolgemeenschap. Zo kun je klassenvertegenwoordiger 
worden of je aanmelden als kandidaat-lid worden van de studentenraad. Veel scholen 
bieden studenten ook gelegenheid actief mee te werken aan het opzetten van acties of 
activiteiten. 
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5  Schrijf een voorbeeld op van een activiteit van jouw school waarbij studenten betrokken 
zijn.

 

6  Schrijf een voorbeeld op van een actie van jouw school waarbij studenten betrokken zijn 
(geweest).

 

Ergernissen 
In elke samenleving loop je aan tegen ergernissen. 
Ook op school: de opstelling van de leraren, te kleine 
lokalen, de vieze wc’s, het belachelijke strafwerk, de 
strenge presentieregels, ...

7  Geef aan welke 5 ergernissen jij voelt op jouw 
school.

O belachelijke schoolregels 
O vieze wc’s
O  docenten die leerlingen 

voortrekken
O  de schuld krijgen terwijl iemand 

anders het deed
O  humeurige of bazig conciërges
O  agressief of stoer gedrag van 

leerlingen
O  docenten die te laat proefwerken 

nakijken
O pesten en scheldpartijen

O te veel huiswerk
O te lange schooldagen
O  docenten die te streng straffen
O  teveel leerlingen in de klas
O ongezonde luchtcirculatie
O  rotzooi en afval in de gangen
O computerstoringen
O  drukke leerlingen in de klas
O   zich niet houden aan de 

anderhalve meter maatregel van 
school

8  Bedenk voor elk van de door jou gekozen ergernissen een manier en plaats waar je die 
ergernis bespreekbaar kunt maken en - mogelijk - naar een oplossing kunt brengen.

 
 
 
 
 

Als wij het voor het zeggen hebben
De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) vertegenwoordigt alle mbo-studenten. 
De JOB heeft tien Gouden regels opgesteld die zouden moeten gelden op elke MBO-
school.

9  Welke regels zijn op jouw school in voldoende mate toegepast? Meerdere antwoorden 
zijn mogelijk.

O sterke studenteninspraak
O voldoende begeleiding
O ook theorie
O docenten op één lijn
O goede en tijdige communicatie

O maatwerk
O handleiding hoe te leren
O heldere beoordeling en registratie
O leren gaat boven bewijzen
O mogelijkheid buiten school leren

Bron: www.foliaweb.nl/
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6 Vrienden

Vrienden zijn belangrijk in je leven.  

Naast je familie en werkrelaties zijn  With a little help from my friends

Do you need anybody
I need somebody to love

Could it be anybody
I want somebody to love

Joe Cocker

zij het die je helpen om volwaardig lid 
van de samenleving te worden. Vaak 
zijn het juist vrienden die je helpen 
of steunen, waar anderen je die hulp 
of steun niet bieden. Alleen al om die 
reden zijn vrienden goud waard. 

Vrienden zijn belangrijk om te experimenteren met kameraadschap, verliefdheid en 
relaties aangaan. Dat maakt vrienden belangrijk voor je sociale ontwikkeling en identiteit.

Vriendschap:  een persoonlijke band tussen mensen die elkaar leuk vinden en vertrouwen

 
Wat maakt een vriend jouw vriend?

1  Welke factoren bepalen of je iemand kiest als vriend? Wie je mag en niet mag? Wat vind 
je belangrijk? Er zijn meerdere voorkeuren mogelijk, ook eigen voorbeelden.
 
Voor mij telt vooral dat iemand
O een knap uiterlijk heeft  O een gezellig persoon is
O een aantrekkelijk lichaam heeft O opwindend en avontuurlijk is
O van hetzelfde geslacht is O mijn opvattingen en idealen heeft 
O van het andere geslacht is O sportief en stoer is
O oprecht en te vertrouwen is O een goed, oprecht karakter heeft
O loyaal is O geld en status heeft
O een goed verstand heeft O mij emotionele steun kan geven

O  
O  

Doei!!!!! 
Het overkomt ons allemaal, de één vaker en heftiger dan de ander: 
Je ouders begrijpen je niet (meer)! Jij wordt zelfstandig en zij blijven 
je zien als kind. Het gevolg: crisis situaties en conflicten. Slaande 
deuren en ruzies over tijden van thuiskomen, gebruik van alcohol, 
schoolprestaties. En zelfs ook vaak ruzies om schijnbaar niks. 

Je laat langzaam je ouders los en sluit je aan bij je leeftijdgenoten, 
vrienden en vriendinnen. Die vrienden en vriendinnen (en later ook 
een eventuele partner) nemen langzaam, maar zeker de plaats in 
van je ouders. De verhouding tussen ouders en hun kinderen wordt 
meer en meer gelijkwaardig.

2   Wat vind jij van de volgende bewering? Ben je het er mee eens of oneens? Noteer jouw 
mening.

Ruzie met ouders is belangrijk voor je ontwikkeling tot zelfstandig individu.
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3 Als jij ruzies/conflicten thuis hebt of hebt gehad, waar gaan/gingen die dan vaak over?
Noteer twee voorbeelden en bij elk de manier waarop die worden/zijn opgelost.

 
 

Kenmerken van vriendschap 
Met vrienden en vriendinnen heb je een   
bijzondere band. Logisch, want vrienden en 
vriendinnen kun je vaak zelf kiezen. Dat geldt niet 
voor je familie, die staat voor je vast. 

Kenmerkend voor vriendschappen zijn de 
aanwezigheid van wederzijds respect, onderlinge 
trouw, affectie (medegevoel) en acceptatie. 
Kenmerkend gedrag binnen vriendschappen zijn 
elkaar helpen, samen dingen doen, interesses en 
intimiteiten delen en gemeenschappelijke idealen 
nastreven.

4   Geef (uit bovenstaande voorbeelden) drie redenen die voor jou tellen in vriendschappen 
die jij onderhoudt.

 
 
 

Sociale druk  
Vriendenclubs houden er vaak eigen waarden en normen op 
na. Dat kan tot een zekere druk leiden: je moet meedoen om je 
vriendschap te bevestigen. Ook als je dat eigenlijk niet wilt. Maar 
je wilt er bij blijven horen. 

5 Wat is waar?
Meisjes ondervinden vooral druk over
O hun uiterlijk en sociaal gedrag
O hun prestaties en gewoonten

6 Wat is waar?
Jongens ondervinden vooral druk over
O hun uiterlijk en sociaal gedrag
O hun prestaties en gewoonten 

Peergroepen
De meeste jongeren maken deel uit van kleine groepen, die peergroepen worden 
genoemd.

Peergroep:  groep jongeren die bepaalde codes delen, zoals taalgebruik, gedrag,  
kledingstijlen, muziekvoorkeur en tatoeages

7 Maak jij deel uit van een peergroep?
O ja
O nee
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7 Social media

Social media in de klas 
‘Ik maak dagelijks gebruik van WhatsApp, Instagram, 
Facebook en Twitter. Niet alleen voor mijn opleiding, maar 
ook om mijn vriendinnen te spreken. Op mijn opleiding 
mogen we alleen tijdens de praktijkles geen gebruik maken 
van tablets en smartphones. Ik vind het fijn dat ik social media 
verder overal op school kan en mag gebruiken. Zelfs leraren 
maken bij ons in PowerPoint presentaties gebruik van links 
via Facebook’.

Maud, 18 jaar, 2e jaar MBO-opleiding

Media zijn niet weg te denken uit je leven. De Nederlandse jeugd is Europees kampioen 
Internet (2012) en doet dat twentyfour/seven. Media vormen de bron van informatie, 
communicatiemiddel en amusementsartikel. 

Opvallend is het veelvuldig gebruik van de mogelijkheid informatie met anderen te delen: 
tekst (nieuwsfeitjes, meningen, artikelen), geluid (via podcast) en beeld (foto’s, video’s). 
Reden om te spreken van ‘social media’.

Social media: online platformen waar de gebruikers zelf voor de inhoud zorgen

Het gebruik van social media biedt je de mogelijkheid contact te maken, te houden en te 
verstevigen met anderen via internet, met als doel je netwerk te verstevigen. 

1   Waarover communiceer jij vooral met vrienden in social media? Geef je keuze aan, het 
mogen er meer zijn. Eigen voorbeelden zijn ook mogelijk.

O andere vrienden O hobby’s (bijv. uitgaan, sport)
O klasgenoten O delen van grappige dingen
O docenten O afspraken maken
O schoolvakken, huiswerk, toetsen O persoonlijke dingen

O  
O  
 

2   Van welke toepassingen van social media maak jij vooral gebruik? Geef jouw ‘top 3’ aan.
Eigen antwoorden zijn ook mogelijk.

O downloaden O internet (radio, tv)
O uploaden van o.a. filmpjes O surfen 
O chatten O googlen (o.a. voor informatie)
O skypen O YouTube filmpjes bekijken
O What’s appen O online games
O online pokeren O sociaal netwerken (o.a. Facebook)

O  
O  
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Oude en nieuwe media
Naast social media bestaan er ook nog de traditionele media. De bekendste media zijn: 
- gedrukte media: kranten, bladen, tijdschriften;
- audiovisuele media: televisie, radio;
- digitale media: internet, mobiele telefonie.

Traditionele media kenmerkten zich er vooral door dat er sprake was van éénzijdige 
communicatie: zij zenden > jij ontvangt. Tegenwoordig hebben tv-zenders steeds vaker 
een ‘tweede scherm’ en zijn veel radioprogramma’s interactief gemaakt. Als luisteraar 
en kijker kun je door middel van sms, bellen, mailen en via social media reageren en de 
programma-inhoud mee bepalen. 

3  Welk onderscheid (verschil) is er tussen oude en nieuwe (massa)media?

 
 

Social media, gebruik en invloed
Je gebruikt - soms zonder het te weten - social media om jezelf te presenteren. Jouw 
gebruik van social media toont anderen wie je bent. Of je dat nu wilt of niet. 

Social Media Stress (SMS)
Jongeren staan onder druk door de sterke  
aantrekkingskracht van social media. Ze zijn 
bang dingen te missen en buitengesloten 
te raken. Ze voelen namelijk sterk de online 
druk van de vriendengroep. Jongeren voelen 
een sociale verplichting. Hen wordt immers 
continu gevraagd direct te reageren. Bijna ieder doet zich daar ‘beter’ voor en dat 
veroorzaakt weer grote druk om mee te doen. Het heeft zelfs onzekerheid, onmacht 
en een lage eigenwaarde tot gevolg. 

Kenmerkend voor veel jongeren is dat je een constante dwang voelt om online te willen 
zijn met je tablet of smartphone. Onbewust laat jij je daardoor voortdurend verleiden om 
actief deel te nemen aan verschillende sociale media platforms. 

4 Behalve ‘missen van dingen’ geldt een ander motief om steeds online te willen zijn.
Welke is dat?

 

5 Welke ‘sociale verplichting’ voel je bij gebruik van social media?

 

Negatieve kanten van social media
Je kunt gemakkelijk verslaafd raken aan internet. Dat kan leiden tot depressies en andere 
psychische problemen. Veelvuldig gebruik van social media leidt ook tot vermindering 
van je concentratievermogen en kan slaapproblemen veroorzaken. 

6  Noteer drie positieve effecten en drie negatieve effecten van het gebruik social media.

Positieve effecten Negatieve effecten

1  1  
2  2  
3  3  
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 Blik terug

Ik vond de leerstof van dit hoofdstuk
O zeer zeer makkelijk
O zeer makkelijk
O makkelijk
O nu en dan best pittig
O behoorlijk pittig
O pittig
O zeer moeilijk

Ik heb van de inhoud van dit hoofdstuk
O totaal niets geleerd
O zeer weinig geleerd
O weinig geleerd
O toch wel iets geleerd
O redelijk veel geleerd
O veel geleerd
O zeer veel geleerd

8 Alles op een rij

Wat kun je nu? Je kunt nu uitleggen
- wat samenleven en wat een sociale omgeving is;
- wat bedoeld wordt met sociale ontwikkeling en wat met emotionele ontwikkeling;
- dat gedrag deels is aangeboren en voor een ander deel is aangeleerd;
- wat een rolmodel is;
- wat bedoeld wordt met identiteit, socialisatie en respect;
- waarom respect en beroepshouding één en hetzelfde zijn;
- wat grondrechten zijn en je kunt er voorbeelden van geven;
- wat bedoeld wordt met participatie en leefbaarheid;
- welke criteria gelden bij bepaling van leefbaarheid;
- wat bedoeld wordt met sociale eenzaamheid;
- wat waarden en wat normen zijn;
- wat bedoeld wordt met ‘normaal’ gedrag;
- wat een sanctie is;
- waar je de rechten en plichten van jou als student kunt vinden;
- welke regels de JOB stelt aan scholen;
- wat vriendschap is;
- wat de kenmerken zijn van vriendschap;
- wat bedoeld wordt met sociale druk en peergroep;
- wat verstaan wordt onder social media;
- hoe de nieuwe media zich onderscheiden van de traditionele;
- welke risico’s het gebruik van social media voor je kunnen hebben.
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9 Opdrachten hoofdstuk 1

De opdrachten die je gaat maken, zijn gerangschikt in categorieën naar aard van de 
activiteit. De opdrachten gaan over onderwerpen van het hoofdstuk en houden in: 
- Informatie zoeken
- Je mening geven
- Een standpunt bepalen
- Tot actie komen
- Reflectie en evalueren

Sommige opdrachten, zoals zoekopdrachten en meningsvragen, vergen minder tijd 
en inspanning om uit te voeren. De actie- en projectopdrachten zijn bewerkelijker 
omdat deze deels buitenschools worden uitgevoerd. Verder nog opdrachten voor een 
reflectieverslag en een portfolio.
Of en welke van de opdrachten je moet maken zal je door je docent worden verteld. Het 
kan ook zijn dat de keuze aan jou gelaten wordt.
 
Website Loopbaan en Burgerschap
Voor meer uitgebreide informatie over de opdrachten en verdere instructies ga je 
naar website www.loopbaanenburgerschap.nl. Hier vind je suggesties voor aanpak, 
invulschema’s, bronnen voor onderzoek en aanvullende informatie.

Zoek informatie Informatie Maken

1 SWOT-analyse Maak over de wijk of buurt waarin jullie wonen een 
SWOT-analyse van de leefbaarheid. 

2 Interview
 

Interview een buurt- of wijkbewoner over hoe hij of 
zij de leefbaarheid van de buurt of wijk beleeft.  

3 Enquête Maak een enquête, waarmee je de leefbaarheid in 
jouw wijk of buurt kunt gaan onderzoeken.

4 Buurtatlas Verdiep je in jouw sociale omgeving en stel een 
buurtatlas samen. Geef een beschrijving van de 
buurt of breng die in beeld.

Geef je mening Mening Maken

1 Leefbaarheid in 
jouw buurt

Wat vind jij van de leefbaarheid in jouw wijk of 
buurt? Beantwoord de vragen en formuleer op 
basis daarvan jouw mening.   

2 Jouw sociale 
omgeving

Wat vind jij van jouw sociale omgeving? Zou je 
er iets in willen veranderen en wat dan? Werk je 
voorstellen uit in een actiepamflet.

3 Verschillen in 
waarden en normen

Er bestaan cultuurverschillen en dus ook verschillen 
in waarden, normen en regels. Waarin uiten deze 
verschillen zich en hoe zie jij deze? Vergelijk de 
buurt, de club, de school, het gezin/familie.

4 Waarden en 
normen test

Wat weet jij van waarden en normen? Pas jij ze 
toe in je dagelijks leven? Maak de test en geef je 
mening.

Bepaal je standpunt Standpunt Maken

1 Stellingen over 
leefbaarheid in de 
buurt

Vorm een groep met andere studenten uit je eigen 
wijk of buurt. Wat vinden jullie van de leefbaarheid 
in jullie wijk of buurt? Bespreek de stellingen en 
formuleer op basis daarvan een groepsmening over 
de leefbaarheid van jullie buurt of wijk.

2 Stellingenspel over 
vriendschap

Je gaat met elkaar in discussie over vriendschap 
aan de hand van stellingen. Doel van deze 
werkvorm is waardenverheldering: ‘Hoe kijk je 
tegen vriendschap aan?’
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3 Rechtbankspel Aan de hand van een of meer stellingen wordt 
er gedebatteerd over o.a. wapenbezit op school, 
gebruik van smartphones in de klas, inspraak of 
over de Gouden regels. De jury doet na het debat 
uitspraak.

Kom tot actie Actie maken

1 Enquête Stel een enquête samen en onderzoek daarmee de 
interesse van de wijk of buurt voor de organisatie 
van een buurt- of wijkevenement. 

2 Buurtactie Kies of bedenk een actie die de leefbaarheid van 
de wijk of buurt vergroot.

3 Buurtkrant of 
schoolkrant

Maak een buurtkrant van de buurt die je hebt 
onderzocht op leefbaarheid. Laat verschillende 
functies van de krant aan bod komen.

4 Tentoonstelling Maak een tentoonstelling over jullie idolen en 
rolmodellen en de waarden die zij uitdrukken of 
vertegenwoordigen.

5 Fotoproject Start een fotoproject over actief burgerschap. 
Gebruik Facebook en/of Instagram als social media 
tool om het resultaat te presenteren. 

Reflecteer en leg 
je werk vast

Evaluatie Maken

1 Reflectieverslag In het verslag geef je aan wat je van dit hoofdstuk 
geleerd hebt. Wat ging goed en wat minder goed? 

2 Portfolio In je persoonlijk dossier maak je inzichtelijk wat 
je uitgevoerd hebt. Je legt bewijzen aan van 
uitgevoerde opdrachten en tijdsbesteding.

3 Zelftoets Maak de meerkeuzetoets en evalueer het resultaat.
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Wij voelen ons het beste thuis binnen onze eigen cultuur. In die cultuur hebben 

wij een eigen persoonlijke identiteit opgebouwd. 

Ook de groep en de cultuur waarin wij opgroeien heeft een identiteit. 

Groepsidentiteit verwijst naar een ‘wij-gevoel’, een set gemeenschappelijke 

gewoontes en tradities. 

Persoonlijke identiteit en groepsidentiteit zullen in de meeste opzichten 

samenvallen: jouw identiteit is ook die van de groep. 

Maar persoonlijke identiteit en groepsidentiteit kunnen op onderdelen ook 

verschillen. Het is dan niet ‘ik’ of ‘wij’, maar ‘ik èn wij’. 

Dit hoofdstuk gaat over cultuur en culturen. En hoe die met elkaar samenleven.

2 Omgaan met verschil in culturen
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1 Typisch Nederlands

Dialoog 
Harrie:   In jullie cultuur kijken jullie niet op een 

kwartiertje vroeger of later, toch?
Haroen:   Check!
Harrie:   En jullie houden van het leven; daarom 

geven jullie altijd veel geld uit aan eten, 
drinken en plezier maken, toch? 

Haroen:   Check!
Harrie:   Jullie zijn joviaal, open naar anderen en 

toch zijn jullie ook bescheiden.
Haroen:   Check!
Harrie:   Jullie groeten elkaar altijd beleefd. 

Zelfs bij het instappen in de bus.
Haroen:   Check, man!
Harrie:   Zie je hoeveel ik weet van jullie 

cultuur!? Waar kom je eigenlijk 
vandaan?

Haroen:   Brabant, hoezo? ....

Als je aan iemand ‘van buiten’ vraagt naar wat nou typisch Nederlands is, dan krijg je 
vaak één van de volgende antwoorden: het weer is nooit goed, boerenkool met worst, 
warm eten om 18.00 uur, het mag niks kosten, in december komt Sinterklaas, meedoen 
met de oranjegekte, haringhappen, hechten aan privacy, gezelligheid. 

Deze gewoonten en regels maken Nederland voor buitenlanders vaak herkenbaar. Het 
zijn allemaal uitingen van onze cultuur, onze manier van leven.

Cultuur:  het geheel van inrichting, gewoonten en (gedrags)regels die bij een groep 
mensen horen

Cultuur is de stijl van leven van een samenleving of van een groep. Cultuur 
zie je terugkomen in normen en waarden, in het vasthouden aan tradities 
en in aandacht voor speciale taal. De cultuur bepaalt ook de manier waarop 
de organisatie van een groep of de samenleving is ingericht. Je ziet cultuur 
terug in de gewoonten van eten, drinken, wonen en zelfs van seks. 

Ook in gebouwen vind je de cultuur 
terug. Zo is de Nederlandse cultuur terug 
te vinden in gebouwen als ‘typische’ 
bouwwerken als windmolens en dijken. 

Maar ook standbeelden en monumenten 
zeggen iets over de Nederlandse 
cultuur en geschiedenis. Denk aan het 
standbeeld van Willem van Oranje, 
Michiel de Ruyter, Bartje en het Nationaal 
Monument op de Dam in Amsterdam.

1  Schrijf de namen op van 3 gebouwen of bouwwerken in jouw omgeving die typisch 
Nederlands zijn.
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Hoge en lage cultuur
Binnen ‘de cultuur’ wordt door met name de elite (een kleine voorname groep mensen) 
wel eens onderscheid gemaakt in hoge en lage cultuur. Hoge cultuur betekent dan dat je 
interesse toont in of deelneemt aan activiteiten als klassieke muziek, theater, beeldende 
kunst en ballet. 

Gaat je interesse vooral uit naar of neem je deel in activiteiten als popmuziek, film en tv-
amusement, dan word je gerekend tot de lage cultuur. Lage of populaire cultuur wordt 
door die elite beschouwd als cultuur voor de massa en puur gericht op vermaak. 

2 Schrijf 3 voorbeelden op van cultuuruitingen die je ‘hoge cultuur’ kunt noemen

 
 
 

3 Schrijf 3 voorbeelden op van cultuuruitingen die je ‘lage cultuur’ kunt noemen.

 
 
 

Cultuurversmelting 
Muziek van Bach of Mozart wordt 
onterecht hoger aangeslagen 
dan hiphopmuziek. En een 
muziekinstrument als een viool hoger 
dan een gitaar. In de sport worden golf 
en cricket onterecht hoger aangeslagen 
dan tafeltennis of darten. 

Langzaam maar zeker zie je de verschillen tussen hoge en lage cultuur vervagen. 
Hockey, voorheen elite-sport, wordt door steeds meer mensen beoefend. En de 
lichtklassieke muziek van Andre Rieu wordt voor steeds meer mensen toegankelijk. Bij 
Kruidvat en Blokker liggen cd’s met klassieke muziek van Bach tot Vivaldi. 

4   Aan welke activiteiten neem jij deel of bezoek jij? Geef je (meerdere) keuze(n) aan.

O schouwburg/theater O bioscoop
O concertzaal/klassieke muziek O opera
O popconcert/muziekfestival O kunstgalerie
O balletvoorstelling O museum
O bibliotheek O pretpark

O  
O  

Nederlanders staan vanouds bekend om hun tolerantie: we zijn verdraagzaam en 
accepteren andersdenkenden. We hebben een open houding tegenover religie, afkomst 
en seksuele geaardheid. De laatste jaren zie je daar wel een verandering in. Discriminatie 
en racisme komen op. Zo blijkt uit een opinieonderzoek (2016) in verschillende landen 
dat Nederlanders het meest negatief in Europa zijn over migranten. 

5  Schrijf twee oorzaken op, die jij kunt bedenken voor het afnemen van tolerantie 
(verdraagzaamheid) in Nederland.
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2 Natuur en cultuur

Natuur versus cultuur 

Bron: www.futuretechnology500.com

Bionisch op het bot, 
half mens, half robot.

De wens om te sleutelen aan het menselijk lichaam is 
ongekend, vooral in de sport. Het moment is niet ver 
dat een boogschutter een telelensje in zijn oogkas 
laat monteren om beter te kunnen mikken. We willen 
gehandicapten mee laten doen in de sport. Een beetje 
topsporter droomt van een comeback als … bionisch atleet. 
We zijn op zoek naar perfectie, naar de maakbare mens. 
Stel je een moment voor in de toekomst, wanneer robots 
met kunstmatige intelligentie slimmer zijn geworden dan 
de natuurlijk geboren mens. Zal de mens de heerschappij 
over de wereld verliezen?

Erfelijk bepaald? Omgeving!
Vroeger werd gedacht dat het doen en denken van mensen bepaald werd door de 
menselijke natuur. Die menselijke natuur is aangeboren. Je uiterlijke kenmerken, maar 
ook je brein en zelfs je gedachten en motieven zouden rechtstreeks voortkomen uit 
erfelijke eigenschappen die vastliggen in je DNA. 
 
Inmiddels weten we beter. Veel van wat wij doen en denken   
wordt vaak eerder bepaald door onze omgeving, door de 
cultuur waarin wij opgroeien. Veel van ons gedrag is dus niet 
aangeboren, maar aangeleerd.

De natuur ontwikkelt zich altijd volgens bestaande wetten 
en is daarmee voorspelbaar. Bij cultuur is dat anders. Zodra 
menselijk handelen in het spel is, spreek je van cultuur. 
Cultuur verwijst daarmee dus altijd naar menselijke activiteit.
Daar is het de mens die de wetten bepaalt. Dat maakt de 
uitkomst minder voorspelbaar. 

Cultuur is continu in ontwikkeling. Dat is goed te zien aan 
de voortdurende veranderingen in uiterlijke vormgeving, in 
symbolen en symboolgebruik, in gewoonten en kleding. 

1  Hierna volgen een aantal beweringen. Noteer bij elk of het ‘natuur’ is of ‘cultuur’.

Bewering natuur cultuur

Mensen eten vlees   
Mensen dragen leren kleding   
Mensen zijn dragers van erfelijke eigenschappen   
Mensen dragen vlaggen om zich te onderscheiden   
Mensen maken zich mooi om op te vallen   
Mensen komen om door orkanen en overstromingen   
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Cultuurkenmerken
In het vorige hoofdstuk heb je de definitie van cultuur geleerd. Maar daarmee is niet alles 
gezegd. Daarnaast geldt voor cultuur dat die:
 
1. constant in ontwikkeling is, d.w.z. verandert met de tijd, denk aan mode, taal, eten;
2. van generatie op generatie wordt doorgegeven;
3. bij geen volk gelijk is;
4. alleen voorkomt bij groepen. 

Cultuur kun je niet in je eentje ‘doen’ of ‘zijn’. Cultuur vorm je met anderen samen. 
                 

Bron: www.ikea.com

Ikea-personeel herkenbaar in het geel en goths herkenbaar aan hun kledingstijl, Antiquity.

2   Hierna volgen voorbeelden van culturele uitingen. Schrijf bij elk het cultuurkenmerk op 
waar het een voorbeeld van vormt. De nummers 1 t/m 4 verwijzen naar die boven de 
afbeeldingen.

Cultuur uiting 1 2 3 4

In Marokko toon je respect door de ander niet aan te kijken; in 
Nederland toon je respect door de ander aan te kijken

Kinderen groeten elkaar met ‘boxing’; ouders geven elkaar de hand

Tijdens de jaarlijkse Koningsdag draagt iedereen oranje

Wil je binnen een cultuur kunnen leven, dan moet je op de hoogte zijn van geldende 
normen, waarden en gedragscodes. Binnen elke cultuur zijn die codes vaak terug te 
vinden in het gebruik van symbolen, helden en rituelen. 

Ritueel:  een gemeenschappelijke activiteit die in sociaal of religieus opzicht als 
belangrijk wordt gezien

Rituelen
Rituelen komen voor op de meeste belangrijke momenten van het leven: de geboorte, 
trouwen, het overlijden van een dierbare en het afsluiten van een periode van rouw. Deze 
gebeurtenissen zorgen voor een verandering in iemands leven. Rituelen en ceremonies 
kunnen je helpen om met die veranderingen om te gaan. Er zijn alledaagse rituelen en 
feesten, zoals het vieren van Sinterklaas, Koningsdag en carnaval. En ieder mens heeft 
ook zijn eigen rituelen, vaste gebruiken en handelingen in zijn (dagelijkse) leven. 

3  Wat zijn jouw vaste rituelen?

 
 



26

SAMENLEVEN  |  BURGERSCHAPSLEREN  |  HOOFDSTUK 2

Symbolen van rouw en verdriet

4 Bij rituelen drukken wij ons uit in taal en symbolen. 
Welke rituelen herken je bij:

Carnaval:  
Koningsdag:  
Trouwen:  
Pasen:  
Geboorte:  

5  Hieronder staan 4 ‘helden’ en vier culturen. Verbind elke held via een lijn met de cultuur, 
waarin hij of zij als held wordt gezien.

Held Cultuur

Steve Jobs voetballiefhebbers

Mahatma Gandhi vredesactivisten

Willem van Oranje computergebruikers

Johan Cruijff koningsgezinden

6  Van welke cultuur, religie of beweging vormen onderstaande tekens elk het symbool?

1:  

aW
2:  3:  4:  5:  
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3 Cultuurgroepen

In een moderne westerse samenleving als die van Nederland leven veel cultuurgroepen 
naast en met elkaar. Er zijn er die zichzelf vormen, andere komen ‘van buiten’. 

Hooligan op de open dag van Ajax Evangelische jongere op de eo/jongerendag

   
De afgelopen vijftig jaar hebben zich veel nieuwe bevolkingsgroepen in Nederland 
gevestigd. Veel ervan brachten een eigen cultuur en geloof mee. De samenleving waarin 
wij leven bestaat daardoor uit een mix van culturen. En Nederland is een multiculturele 
samenleving geworden. 

Dominante cultuur
Vaak is er onder de culturen in een samenleving er één die het voor het zeggen heeft. 
Die cultuur noem je de dominante cultuur. 

Dominante cultuur:  de cultuur die macht en invloed heeft en de geldende wetten bepaalt

In Nederland is de dominante cultuur die van Nederlanders uit de ‘bovenlaag’ van de 
samenleving. De dominante cultuur beslist over wat normbepalend is. Voor Nederland 
geldt daarbij:

1. Het standaard Nederlands (ABN) is dé norm voor correct taalgebruik;
2. Verwacht gedrag is vlijt, zuinigheid, hard werken en trouw zijn aan het gezag;
3. Bepalende levensbeschouwingen zijn de joods-christelijke en humanistische;
4.  Centrale waarden zijn democratie, mensenrechten en gelijkwaardigheid van man en 

vrouw.

Behalve het standaard Nederlands zijn er ook andere taalvormen: dialecten of 
streektalen, straattaal, jongerentaal, chat- en sms-taal en vaktaal. 

1 Noteer hieronder van elke taal een voorbeeld (gebruikt woord, gebruikte uitdrukking)

Soort taal Gebruikt woord, gebruikte uitdrukking

Dialect / streektaal  
Straattaal  
Jongerentaal  
Chat- / sms-taal  
Vaktaal  
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Subculturen
Binnen de dominante cultuur komen veel andere culturen voor zoals subculturen.

Subcultuur:  groep met een leefwijze die in bepaalde opzichten afwijkt van de 
dominante cultuur

Subculturen hebben een eigen identiteit (‘iets eigens’), maar onderschrijven in het 
algemeen de geldende waarden en normen. Subculturen oefenen een bepaalde invloed 
uit op de samenleving. 

Het debutantenbal in het Kurhaus:

Stijldansen voor het goede doel en een 

goede partij

Subculturen hebben eigen waarden, normen en tradities. Vaak kun je dat aan het uiterlijk 
zien, bijvoorbeeld bewoners van Staphorst die in klederdracht lopen. Of jeugdculturen 
zoals hiphoppers, rasta’s of skaters. 
Jeugdculturen zijn sterk verbonden aan een sociaal milieu, of bepaalde thema’s, zoals 
muziekkeuze, gedrag, uiterlijk; verder zijn ze sterk leeftijdsgebonden. 

2   Hieronder staan verschillende subculturen. Schrijf van elke subcultuur twee 
kenmerkende eigenschappen op.

Cultuurgroepen Kenmerken/opvallende eigenschappen

Gothics   
 

Rappers/hiphoppers  
 

Staphorsters  
 

Corpsstudenten  
 

Tegenculturen
Onder de subculturen zijn er die een bedreiging kunnen vormen voor de samenleving. 
Die subculturen worden dan tegenculturen genoemd. Bij een tegencultuur zijn de 
normen in strijd met de rechtsregels van de rechtsstaat.

Tegencultuur:  culturen die zich afzetten tegen de gevestigde orde en situaties die zij 
als onrechtvaardig, onjuist of frustrerend ervaren

Voorbeelden van tegenculturen zijn militante religieuze groepen zoals 
fundamentalistische moslimextremisten; antiglobalisten en de kraakbeweging uit de jaren 
tachtig met hun leuze: ‘Uw rechtsorde is de onze niet’.
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Is tegencultuur verworden tot doodgewone vrije tijdsbesteding?

Is er nu anno 2020 nog wel een tegencultuur?
‘Veel ideeën die oorspronkelijk bij de jeugd- en 
tegencultuur van de jaren zestig en zeventig 
hoorden zoals non-conformisme, anti-autoritarisme, 
seksuele vrijheid, e.d. zijn volledig ingelijfd door het 
kapitalisme. Wat ooit tegencultuur heette, is nu in 
feite doodgewone vrijetijdsbesteding. 

Je kunt tegenwoordig bijna de hele zomer 
doorbrengen op festivals tussen foodtrucks en 
poppodia. Je hoopt vooral op zon, een stukje mooi 
gras met goed uitzicht op het podium, acceptabele 
sanitair en een gemoedelijke sfeer. 

De hedendaagse muziekfestivals laten weinig zien van de vroegere revolutionaire 
potentie: hippiemode, rebelse songteksten, een joelende, jonge menigte: dingen die ooit 
politieke betekenis hadden. Tegencultuur is nu vrijetijdsbesteding.   

Zijn er dan werkelijk geen protestbewegingen meer? Wel degelijk! Protestbewegingen 
zijn springlevend. De klimaatbeweging (Extinction Rebellion), Black Lives Matter en 
#MeToo, om er een paar te noemen, brengen zeer geëngageerde massa’s op de been 
met concrete politieke eisen.’
Bron: Nina Polak, de Correspondent, 2018

3  Waar staan genoemde protestbewegingen voor? Wat zijn hun politieke eisen?

Klimaatbeweging -  
Black Lives Matter -  
#MeToo beweging -  

Straatcultuur 
‘Ik heb schijt aan de overheid, aan alles en iedereen

Fuck it allemaal, leef mijn leven alleen

Ik heb schijt en niet alleen maar op de plaat

Ik heb schijt en ik blijf ter beschikking van de straat

Rapper Appa

Straatcultuur wordt ook wel eens een 
subcultuur genoemd, maar is dat niet. 
Het is meer een gevoel dat heerst onder 
groepen jongeren, die zich afzetten tegen 
de burgercultuur. De jongeren hebben een 
eigen taalgebruik en staan wantrouwend 
tegenover ‘het gezag’. 

Straatcultuur is te vinden in alle lagen van de bevolking. De grootste groep bevindt 
zich in de achterstandswijken van de grotere steden. Straatcultuur komt ook voor in 
verschillende subculturen van jongeren.

4 Welke betekenis in standaard Nederlands hebben de volgende straattaal-woorden?

straattaal Standaard Nederlands straattaal Standaard Nederlands

doekoe   fitti  
loeso  kill  
chick(ie)  fatoe  
osso  scott  
afoe  tata  
faja   gruwelijk  
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4 Multicultuur

Groningen, Paddepoel, winkelcentrum, multiculturele markt, 2015

Nederland telt ruim 17 miljoen inwoners. Van de bevolking heeft 24,4 procent een 
migratieachtergrond. 

Sinds 2016 heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het 
begrippenpaar autochtoon en allochtoon geschrapt in het overheidsbeleid omdat het niet 
langer precies genoeg en te stigmatiserend is voor specifieke bevolkingsgroepen. 
Men spreekt nu alleen nog maar over inwoners met een Nederlandse achtergrond 
en inwoners met een migratieachtergrond. Volgens het WRR mag je achtergronden 
nooit versluieren, beter is verhelderen. Spreek liever over Turkse-Nederlanders of over 
kennismigranten, asielmigranten of economische migranten.

Eén op elke vier Nederlanders is allochtoon d.w.z. inwoners met een migratie 
achtergrond. Minstens één van de ouders is niet in Nederland geboren en bezit behalve 
de Nederlandse ook nog vaak de nationaliteit van herkomst. Onder inwoners met een 
migratieachtergrond in Nederland komen 200 nationaliteiten voor. 

Migratieachtergrond 
Westers: 
Persoon met als migratieachtergrond een van de 
landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika 
en Oceanië, en Indonesië en Japan. 
 
Niet-westers: 
Persoon met als migratieachtergrond een van de 
landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief 
Indonesië en Japan) of Turkije.

1  a   Hoeveel bewoners met een migratieachtergrond 
komen uit landen van de Europese Unie (EU)?

  
 b   Hoeveel bewoners hebben een ‘westerse 

migratieachtergrond’?

  
 c   Hoeveel bewoners hebben een ‘niet-westerse 

migratieachtergrond’?

  

Inwoners met een migratieachtergrond worden met verschillende namen aangeduid: 
migranten, buitenlanders, vluchtelingen, asielzoekers, vreemdelingen, nieuwkomers, ....

Van emigratie naar immigratie
Vlak na de WO II was Nederland een emigratieland. Veel Nederlanders verlieten in 
de vijftiger jaren van de vorige eeuw het land om elders in de wereld een nieuw 
bestaan op te bouwen. Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten 
werden voor velen hun nieuwe vaderland.

Bevolking naar migratieachtergrond*

Nederlandse bevolking 17.300.0000

Migratieachtergrond Aantallen 

Turkije 418.000

Marokko 410.000

Suriname 355.000

Nederlandse Antillen 160.000

Indonesië 354.000

Duitsland 350.000

België 120.000

Verenigd Koninkrijk 92.000

Polen 200.000

Bulgaren 34.000

Roemenen 34.000

Joegoslavië (voormalig) 88.000

Spanje 47.000

Italië 50.000

Frankrijk 48.000

Iran 45.000

Irak 63.000

Syrië 98.000

Afghanistan 50.000

Somalië 53.000

China 77.000

USA 45.000

*Bron: CBS: 2019, aantallen zijn afgerond.
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2  Na de WO II ontstond een migratiegolf. Wat bedoelen we met

 a emigratie?

      
 b immigratie?

      
c    Waarom was Nederland direct na de WO II een emigratieland geworden?

 

In de zestiger jaren veranderde Nederland van emigratieland in immigratieland. 
Inwoners van voormalige koloniën kwamen in grote aantallen naar Nederland. 
Met name uit voormalig Nederlands Indië (het huidige Indonesië), Suriname en de 
Nederlandse Antillen. 

In de zeventiger jaren kwamen grote aantallen Italianen, Spanjaarden en 
Portugezen naar Nederland om als gastarbeider te gaan werken in Nederlandse 
bedrijven. Later gevolgd door gastarbeiders uit Turkije en Marokko. De naam 
gastarbeider geeft al aan dat het de bedoeling was na het werken terug te gaan 
naar het land van herkomst. Dat is in veel gevallen anders uitgepakt. Met name bij 
Turken en Marokkanen. Velen van hen lieten hun gezinsleden naar Nederland over 
komen (gezinshereniging) en kozen als gezin voor een bestaan in Nederland. 

De laatste 15 jaar zijn grote groepen 
vluchtelingen gekomen uit de oorlogsgebieden, 
vooral uit landen als Somalië, Syrië, Afghanistan 
en Irak. Een erkende politiek vluchteling heeft 
de mogelijkheid om in Nederland te komen 
wonen. Na vijf jaar in Nederland te hebben 
gewoond kan hij de Nederlandse nationaliteit 
aanvragen. Daarvoor komt hij in aanmerking 
als hij Nederlands spreekt en de Nederlandse 
samenleving voldoende kent. Een niet-erkende 
vluchteling heeft de kans uit het land te worden 
gezet.  
Veel vluchtelingen ontlopen uitzetting en gaan in de illegaliteit.

De laatste jaren komen veel Oost-Europese mensen naar Nederland om hier werk 
te zoeken en te vinden. Met name Polen, Roemenen en Bulgaren. Dit is mogelijk 
geworden doordat deze landen deel uit maken van de Europese Unie (EU).

3   Hoe zou je deze Oost-Europese mensen willen noemen? 
 O  illegalen

O  arbeidsmigranten
O  medelanders

O  gastarbeiders
O  niet-westerse allochtonen

Buitenlander:  iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en ook geen 
Nederlands paspoort

Asielzoeker:  iemand waarvan vaststaat dat hij zijn toevlucht in Nederland zoekt 
vanwege vervolging, oorlog of natuurrampen in het land van 
herkomst

4   Waarom migreren mensen naar een ander land. Noem drie verschillende redenen. 

 
 

Bron: EPA Syrische vluchtelingen
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5  Heeft een buitenlander een Nederlands paspoort?   
O ja   
O nee

Is asielzoeker hetzelfde als illegaal?  
O ja  
O nee

6 Kruis aan wat van toepassing is.

Inwoner(s) van Nederland met een

migratieachtergrond Nederlandse achtergrond

Koning Willem-Alexander

Koning Maxima

Hun dochters Amalia, Alexia 
en Ariane

Samen leven
Het samen leven van inwoners met een Nederlandse 
achtergrond (autochtonen) en inwoners met een 
migratieachtergrond (allochtonen) gaat niet zonder 
spanningen. Ruim een kwart van de Nederlanders 
spreekt zich zeer negatief uit over mensen met een 
migratieachtergrond. Het opkomende extremisme 
en jihadisme creëert angst voor bedreiging van de 
democratie. Maar die angst is ongegrond. Inwoners met 
een Nederlandse achtergrond en inwoners met een 
migratieachtergrond hebben onderling weinig tot geen 
contact en houden zich alleen op in eigen kring. 

Toch zijn er ook succesverhalen van migranten die 
succesvolle burgers worden en een belangrijke bijdrage 
leveren aan de economie en cultuur. 

7 Wat is het onderscheid tussen een vluchteling en een illegaal?

 
 

8  Hieronder staan vier namen van bekende Nederlanders met een migratieachtergrond. 
Schrijf van elk op hoe hij of zij een positieve bijdrage levert aan de positie van migranten 
in Nederland.

Personen met een  
migratieachtergrond

Bijdrage

Koningin Maxima  
 

Ali B  
 

Burgemeester Aboutaleb  
 

Ruud Gullit  
 



33

SAMENLEVEN  |  BURGERSCHAPSLEREN  |  HOOFDSTUK 2

5 Inburgeren

Als je als nieuwkomer afkomstig bent uit een land van buiten de 
Europese Unie, dan kun je verplicht worden een inburgeringscursus 
te volgen.

Inburgering is verplicht voor iedereen tussen 16 en 
de pensioengerechtigde leeftijd en in bezit is van een 
verblijfsvergunning. 

Tijdens de inburgeringscursus leer je de Nederlandse taal lezen, schrijven en spreken en 
leer je de Nederlandse samenleving kennen. 
Om te slagen moet je als nieuwkomer een inburgeringsexamen doen. Dit examen moet 
je - net als de cursus - zelf regelen en betalen. De DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) 
verstrekt daartoe wel leningen die je niet hoeft terug te betalen als je binnen drie jaar 
slaagt voor je inburgeringsexamen. Slaag je niet binnen drie jaar, dan krijg je een boete 
en moet je de lening terugbetalen.

Problemen in de praktijk 
Vluchtelingen zijn sinds 2013 inburgeringsplichtig en zelfverantwoordelijk voor hun 
inburgering maar ondervinden daarbij nogal wat problemen. Volgens het CBS slaagt 
slechts 6 procent van asielzoekers (met een verblijfsvergunning) na twee jaar voor het 
inburgeringsexamen. Volgens de nationale ombudsman hebben inburgeraars diverse 
problemen. Het gaat dan vooral om ingewikkelde regels, slechte informatievoorziening, 
schulden door lenen bij DUO, stress en zorgen over de familie. Vandaar dat de minister 
van SZW in 2019 plannen presenteerde voor een ander inburgeringsstelsel. Gemeenten 
zouden weer meer regie moeten krijgen, inburgeraars zouden zo snel mogelijk moeten 
beginnen met taallessen, terwijl de inburgering meer gericht moet zijn op werk.

Nieuw inburgeringsbeleid: 1 juli 2021
Er komt per 1 juli 2021 een nieuw inburgeringsbeleid. Inburgeren vindt dan meer in de 
praktijk plaats: grammatica leer je in de klas, maar je leert Nederland pas echt kennen 
door ontmoetingen met Nederlanders en het opdoen van werkervaring. Gemeenten 
krijgen weer verantwoordelijkheid voor het regelen van de inburgering, niet meer de 
vluchtelingen zelf. Vluchtelingen gaan de taal op een zo hoog mogelijk, maar haalbaar 
niveau leren. 

Iedere vluchteling krijgt een eigen inburgeringsplan, een zogenaamd Plan Inburgering 
en participatie (PIP). Aan de hand van het PIP moet een inburgeraar binnen drie jaar 
aan zijn inburgeringsplicht hebben voldaan. Gemeenten kunnen boetes uit delen bij 
niet-nakoming. Inburgering vindt meer plaats in de praktijk en gemeenten krijgen een 
aanbodverplichting voor het aanbieden van inburgeringsonderwijs. 

1  Wat is het onderscheid tussen een asielzoeker en een vluchteling?

 
  

2  Het inburgeringsbeleid gaat op de schop.
Noem diverse oorzaken waarom het oude inburgeringsbeleid sinds 2013 niet heeft 
gewerkt.

 
 

Wat wordt het nieuwe inburgeringsbeleid vanaf 1 juli 2021? Noem een vier verbeteringen.
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Voor nieuwkomers geldt dat zij in een cultuur terecht komen die zij vaak helemaal niet 
kennen. Kennis maken met de cultuur zorgt ervoor dat zij zelfredzaam worden en kans 
maken actief te kunnen deelnemen in de samenleving. 

Dubbelcultuur
Veel jongeren met een migratieachtergrond worden thuis opgevoed en gevormd in de 
ene cultuur (die van hun ouders), maar maken op school en op straat contact met een 
andere cultuur. Dat leidt vaak tot verwarring als de culturen teveel van elkaar verschillen. 
We spreken dan van ‘dubbelcultuur’ of zoals een jongere het verwoordt:

‘Ik ben een Nederlandse Marokkaan.
Ik heb twee culturen, twee rijkdommen.
Ik ben dat alles tegelijk.

3 Welke bevolkingsgroep zal het minst last hebben van een optredende dubbelcultuur?
O Marokkanen O Surinamers O Afghanen

4 Leg in eigen woorden uit waarom je bij vraag 3 dat antwoord hebt gegeven.

 

Strategieën
Als je in twee culturen leeft kan dat leiden tot problemen. Je wilt vroeger of 
later een keuze maken, maar welke dan en wat is een goede keuze?

Er zijn drie mogelijkheden of ‘strategieën’ bij het maken van een keuze. Je 
kiest voor integratie, voor assimilatie of voor segregatie.

1. Integratie 
Bij integratie neem je deel aan de Nederlandse samenleving, 
maar je houdt je eigen culturele identiteit.

2. Assimilatie
Bij assimilatie pas jij je volledig aan op de bestaande Nederlandse 
cultuur. Je eigen cultuur verdwijnt naar de achtergrond.

3. Segregatie
Bij segregatie kies je ervoor apart van de Nederlandse cultuur 
binnen je eigen cultuur te blijven leven. 

Moslims eten ook haring      

Zoals blijkt uit bovenstaand, zijn er drie strategieën bij het maken van een keuze.
5 Wat is de makkelijkste strategie? Motiveer.

 

6 Wat is de moeilijkste strategie? Motiveer.

 

7  Van welke strategie vormt de afbeelding ‘Moslims eten haring’ een goed voorbeeld? 
Waarom?
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6 Stereotypen en vooroordelen

Ze willen ons zwart maken als ze over ons praten.  
We hebben ze niks gedaan en toch willen ze ons 
haten. 
Ze willen ons zwart maken als ze over ons praten. 
Tijd dat dit verandert, heb je dat niet in de gaten.
Onterecht worden we gehaat en gevreesd.
De krant speelt erop in en met name de TV.
Maar dat jij er aan meedeed, verbaast me nog 
steeds.’
Dus ik kwam om jullie dames en heren te leren 
niet iedereen over één kam te scheren.”

Rapper Raymzter

Als je krantenberichten en de sociale media over minderheden of mensen met 
een migratieachtergrond volgt, dan ontdek je al snel een negatief beeld. Na de 
terreuraanslagen van 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh in 2004, 
ontstond in Nederland het beeld dat achter elke moslim een terrorist schuil ging. Zo 
bestaan er meer van dit soort stereotype beelden: de homo, de hooligan, de kapitalist, de 
aso, de kakker, de stugge Fries, enz.

1  Een Duitser, een Engelsman, een Fransman en een Nederlander zien een vrouw voorbij 
komen, rijdend op een paard. Elk van hen reageert op eigen wijze. 
  
Duitser: ‘Schöner Sitz’ 
Engelsman: ‘What a horse’
Fransman: ‘Quelle femme’
Nederlander: ‘Dure sport’
 
De bedenker van de grap wil de volksaard van de verschillende mensen typeren.
Welk beeld heeft de bedenker van deze grap van de volksaard van elk? Noteer dat 
hieronder.
 

De Duitser heeft vooral aandacht voor  
De Engelsman heeft vooral aandacht voor  
De Fransman heeft vooral aandacht voor  
De Nederlander heeft vooral aandacht voor  

Stereotype en vooroordeel
In elke samenleving, ook de Nederlandse, bestaat het verschijnsel van stereotypering. 
We denken vaak in stereotypen, maar zijn ons er niet van bewust. ‘Homo’s zijn toch 
verwijfde mannen’ en ‘Psychiatrische patiënten zijn toch gevaarlijk’ wordt er dan gezegd.

Stereotypering: kenmerken van een persoon overdragen op een hele groep

Zijn er naar verhouding veel zwarte topsporters, dan vinden veel Nederlanders ‘alle 
zwarten goed in sport’. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het gevolg van deze manier van 
denken is dat we het bestaan van individuele verschillen tussen mensen niet meer zien. 

Erger wordt het als we die verschillen negeren of zelfs ontkennen. Kenmerken, vaak 
ook negatieve, worden gegeneraliseerd (geldend verklaard voor een hele groep). We 
spreken dan van de vorming van vooroordelen.

Vooroordeel:  een oordeel over iets of iemand zonder dat je de zaak of persoon zelf kent
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2  Hieronder staan bestaande vooroordelen. Noteer elk vooroordeel bij de ‘groep’ waarover 
dit vooroordeel bestaat.

crimineel - vandalen - gierig - lui - zuiplappen - dom

Bevolkingsgroep Bestaand vooroordeel

Belgen  
Nederlanders  
Surinamers  
Engelsen  
Polen  
Marokkanen  

Een vooroordeel berust niet of nauwelijks op feiten. 

Je ziet een knaap met een afro-uiterlijk en Armani-petje in een dikke BMW rijden. Je 
denkt bij jezelf: ‘Dat heeft hij vast en zeker niet zelf verdiend’. 

Toch kun jij je daar ook in vergissen. De werkelijkheid kan namelijk anders zijn dan het 
beeld dat jij ervan hebt. Je hebt dan een vooroordeel.

Vooroordelen houden taai stand. En het is moeilijk die te veranderen. In het ergste 
geval kan een negatief vooroordeel, bijvoorbeeld over buitenlanders, zelfs leiden tot het 
verschijnsel xenofobie.

Xenofobie: angst voor buitenlanders

Wij en zij denken 
Als je deel uitmaakt van een bepaalde groep, dan 
ben je vaak ook trots op die groep. En blij erbij te 
horen. 

Een gevolg kan zijn dat je jouw groep - onterecht 
- als beter beschouwt dan andere groepen. En 
dat je als groep erop uit bent andere groepen te 
kleineren. 

Groepsdruk
In iedere groep is sprake van een groepsidentiteit, bijvoorbeeld in een vriendengroep, 
bende, familie, sekte, politieke groep enz. Je deelt met de anderen in jouw groep 
bepaalde opvattingen en je vertoont een bepaald gedrag. Als je afwijkt in opvattingen 
of in gedrag kan dat tot problemen leiden, die je niet wilt. Je past je dus aan en er 
is sprake van een zekere groepsdwang. Een succesvolle aanpassing betekent een 
beloning in de vorm van een openlijke blijk van erkenning, een compliment, stijging 
in aanzien en status in de groep. Doe je dat niet, dan lig je er uit. Je voelt je gekrenkt, 
gepest en buitengesloten.

3  Er wordt vaak gezegd dat het dragen van een hoofddoek door moslim-meisjes een 
gewoonte is die onder groepsdwang tot stand komt.
Is het dragen van een hoofddoek een eigen keuze of door druk van de groep 
opgelegd? Motiveer je antwoord.
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7 Discriminatie en gelijke behandeling

Zwart Blank Homo-
sexueel

Hetero Gelovig Atheïst Jij

Iedereen in Nederland moet gelijke kansen kunnen krijgen en op gelijke voet kunnen 
deelnemen aan de maatschappij. Om dat te bereiken zijn een aantal regels afgesproken. 

Artikel 1 Grondwet
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Discriminatie
De stap van vooroordeel naar discriminatie is zo gezet. Voor je het weet zie je ‘de ander’ 
als minder met alle gevolgen van dien.

Discriminatie:  onderscheid maken tussen personen of groepen waarbij de ene als 
minderwaardig ten opzichte van de andere wordt beschouwd

Discriminatie kan leiden tot uitsluiting of sociale achterstelling. Discriminatie is verboden, 
maar komt nog steeds voor. Meestal op grond van kenmerken die er in de praktijk 
helemaal niet toe doen. Dat kan zijn huidskleur, afkomst, ras, geslacht, seksuele 
geaardheid, geloofsovertuiging of leeftijd. 

Voorbeelden van discriminatie  
Voorbeelden van discriminatie zijn seksisme en racisme.

Seksisme is discriminatie op grond van geslacht. Prestaties 
van vrouwen worden ondergewaardeerd en minder betaald 
dan wanneer ze door mannen worden verricht. Vrouwen 
worden voorgesteld als minder intelligent en onhandiger dan 
mannen. En als lustobjecten, die je als man eenvoudig kunt 
veroveren. 

1  Er bestaan in het algemeen vooroordelen over de rijkwaliteiten van vrouwen. 
Maar wat is waar? En wat niet?
  waar niet waar
1  Vrouwen zijn meer betrokken in ongevallen dan mannen O O
2  Vrouwen nemen minder risico’s achter het stuur dan mannen. O O
3  Vrouwen rijden minder snel dan mannen O O
4  Vrouwen rijden minder vaak onder invloed dan mannen O O
5  vrouwen rijden minder vaak dan mannen O O

Bij racisme wordt gediscrimineerd op grond van huidskleur of ethnische afkomst. 
Een ieder herinnert zich wat er zich in de voetbalstadions voltrok: er werden 
oerwoudgeluiden gemaakt en bananen gegooid naar donker gekleurde voetballers. Een 
gebeurtenis die zich nog steeds herhaalt.
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2  De discussie over Zwarte Piet doet de gemoederen flink oplaaien. Is Zwarte Piet nu wel 
of niet een uiting van racisme? Geef in maximaal 5 zinnen aan hoe jij daar over denkt.

 
 
 
 
 

Discriminatie is niet altijd duidelijk. Soms wordt discriminatie verhuld en blijft de 
werkelijke reden op de achtergrond. 

3 Een personeelsadvertentie, geplaatst door een bollenteler vermeldt het volgende:

Gevraagd : Bollenpellers (liefst vrouwen). 
Vereist : Een goede beheersing van de Nederlandse taal. 

Is hier sprake van discriminatie? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

O ja, want  .

O nee, want  .

Het komt voor dat een werkgever bij een sollicitatieprocedure bewust op zoek is 
naar een man, een vrouw, een sollicitant met een Nederlandse achtergrond of een 
migratieachtergrond. Bijvoorbeeld vanwege de samenstelling van zijn werknemersgroep. 
Dat wordt wel voorkeursbeleid genoemd.

4 Kan voorkeursbeleid een verborgen manier van discriminatie zijn?
O ja
O nee

Een HALT aan discriminatie 
Er zijn meerdere manieren om discriminatie 
en uitsluiting tegen te gaan. Je kunt de 
discriminatie bestrijden vanuit de gemeenschap 
of samenleving. Voorbeelden daarvan zijn 
overheidscampagnes tegen discriminatie, 
maatregelen van de gemeente, de oprichting 
van anti-discriminatie bureaus, buurt-initiatieven 
of de oprichting van een meldpunt. 

Een andere manier om discriminatie tegen te gaan begint bij jezelf. Het opbouwen van 
zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid helpt je om stelling te nemen tegen discriminatie 
en je er tegen te weer te stellen.
 

     

Landelijke campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie
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Blik terug

Ik vond de leerstof van dit hoofdstuk
O zeer zeer makkelijk
O zeer makkelijk
O makkelijk
O nu en dan best pittig
O behoorlijk pittig
O pittig
O zeer moeilijk

Ik heb van de inhoud van dit hoofdstuk
O totaal niets geleerd
O zeer weinig geleerd
O weinig geleerd
O toch wel iets geleerd
O redelijk veel geleerd
O veel geleerd
O zeer veel geleerd

 

8 Alles op een rij

Wat kun je nu? Je kunt nu uitleggen
- wat bedoeld wordt met groepsidentiteit;
- wat we verstaan onder cultuur;
- waarin je cultuur kunt herkennen;
- wat het verschil is tussen hoge en lage cultuur;
- dat cultuur niet hetzelfde is als natuur;
- waarin cultuur afwijkt van natuur;
- welke de algemene cultuurkenmerken zijn;
- wat verstaan wordt onder ritueel;
- wat wordt bedoeld met dominante cultuur;
- welke normen bepalend zijn voor de Nederlandse cultuur;
- wat een subcultuur is;
- wanneer we een subcultuur een tegencultuur noemen;
- wat een straatcultuur is;
- wat wordt bedoeld met allochtone Nederlander;
- wat het verschil is tussen een autochtoon en een allochtoon;
- hoe Nederland van emigratieland immigratieland is geworden;
- waarom buitenlanders vanaf de jaren zestig naar Nederland kwamen;
- wat we verstaan onder een buitenlander;
- wat bedoeld wordt met asielzoeker;
- voor wie een inburgeringsplicht geldt;
- wat bedoeld wordt met dubbelcultuur;
- welke last een dubbelcultuur je kan geven;
- welke drie keuzes er bestaan in geval van een dubbelcultuur;
- wat bedoeld wordt met stereotypering en vooroordeel;
- wat verstaan wordt onder xenofobie;
- wat discriminatie is en daar voorbeelden van geven.



40

SAMENLEVEN  |  BURGERSCHAPSLEREN  |  HOOFDSTUK 2

9 Opdrachten hoofdstuk 2

De opdrachten die je gaat maken, zijn gerangschikt in categorieën naar aard van de 
activiteit. De opdrachten gaan over onderwerpen van het hoofdstuk en houden in: 
- Informatie zoeken
- Je mening geven
- Een standpunt bepalen
- Tot actie komen
- Reflectie en evalueren

Sommige opdrachten, zoals zoekopdrachten en meningsvragen, vergen minder tijd 
en inspanning om uit te voeren. De actie- en projectopdrachten zijn bewerkelijker 
omdat deze deels buitenschools worden uitgevoerd. Verder nog opdrachten voor een 
reflectieverslag en een portfolio.
Of en welke van de opdrachten je moet maken zal je door je docent worden verteld. Het 
kan ook zijn dat de keuze aan jou gelaten wordt.
 
Website Loopbaan en Burgerschap
Voor meer uitgebreide informatie over de opdrachten en verdere instructies ga je 
naar website www.loopbaanenburgerschap.nl. Hier vind je suggesties voor aanpak, 
invulschema’s, bronnen voor onderzoek en aanvullende informatie.

Zoek informatie Informatie Maken

1 Symbolen Zoek naar de betekenis van symbolen die je in jouw 
naaste omgeving tegenkomt.

2 Elitesport Kies een elitesport uit en beschrijf de cultuur van 
die sport.

3 Discriminatie Zoek in media, bij antidiscriminatiebureaus en/
of - meldpunten naar actuele cijfers en eigentijdse 
voorbeelden van discriminatie. Welke trends en 
ontwikkelingen herken je?

4 Rituelen Zoek rituelen die in jouw omgeving ‘gewoon’ zijn, 
maar die anderen niet kennen en beschrijf die.

5 Cultuurhelden Kies een sport of muziekstroming en beschrijf 
daarvan één of meer cultuurhelden.

6 Dialecten Beschrijf welk dialect of dialecten er in jouw directe 
omgeving worden gebruikt.

7 Rap-song Vertaal een rap-song naar goed Nederlands.

8 Asielzoekerscentra Zoek uit welke gemeente een plaatselijk 
asielzoekerscentrum heeft en met welke reden die 
daar zit.

9 Inburgeringstoets Ben jij ingeburgerd? Maak de oefenvragen van de 
inburgeringstoets.

10 Immigratie Zoek op internet naar de meest recente immigratie- 
en emigratiecijfers van Nederland en schrijf deze 
op. Welke conclusie(s) kun je trekken?

Geef je mening Mening Maken

1 Rituelen In iedere cultuur komen godsdienstige en seculiere 
rituelen voor. Ook in jouw cultuur. Wat vind je van 
die bestaande rituelen?

2 Integratie Beschrijf jouw mening over integratie, assimilatie en 
segregatie. Welke voor- en nadelen zie jij van elk?

3 Vooroordelen Zoek in jouw eigen omgeving naar vooroordelen die 
bestaan. Wat is jouw mening over deze vooroordelen?

4 Discriminatie Zoek in jouw omgeving naar voorkomende vormen 
van discriminatie. Hoe sta je daar tegenover?
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5 Identiteit Geef je mening over de uitspraak van koningin 
Maxima (toen nog prinses Maxima) dat dé Neder-
lander niet bestaat en dat er niet één Nederlandse 
identiteit is.

Bepaal je standpunt Standpunt Maken

1 Muziekvoorkeuren Vergelijk jouw muziekvoorkeur met die van 
anderen. Waarin verschillen ze en wat is er 
gemeenschappelijk?

2 Discriminatie Wat beslis jij? De Commissie Gelijke Behandeling 
doet uitspraken in verschillende cases. Is er sprake 
van wel of geen discriminatie?

3 Multiculturele 
samenleving

Je gaat met elkaar in discussie over de 
multiculturele samenleving. Dit doen jullie aan de 
hand van een stellingenspel.

4 Asielzoekers Bepaal jullie standpunt ten aanzien van 
asielzoekers aan de hand van een stellingenspel.

5 Integratie en 
segregatie

Bepaal jullie standpunt over voor- en nadelen van 
integratie en segregatie in de sport.

6 Straattaal Denk je dat de sms-taal of straattaal de 
Bijbel toegankelijker maakt voor jongeren? 
Beargumenteer je standpunt. 

Kom tot actie Actie Maken

1 Symbool Bedenk en ontwerp een nieuw symbool voor 
Nederland.

2 Elitesport Maak een afspraak met iemand die een elitesport 
beoefent en vraag of je een keer deel mag nemen 
aan een activiteit. Maak daar een verslag van.

3 Muziekevenement Zet een evenement op waarin plaats is voor 
verschillende muziekvoorkeuren. Maak een plan 
van aanpak en een draaiboek.

4 Straattaal Schrijf samen een verhaal in goed Nederlands, 
maar ook in straattaal.

5 Bezoek asiel-
zoekerscentrum

Maak een afspraak met een asielzoekerscentrum 
en breng er een bezoek. Doe daarvan verslag aan 
de groep.

6 Dubbelcultuur Doe een onderzoek in jouw omgeving naar het 
bestaan van het verschijnsel dubbelcultuur.

7 Krantenkoppenspel Maak met een groepje van vier leerlingen een 
krantenkoppenspel voor een andere groep. Speel 
vervolgens het spel dat een andere groep voor 
jullie heeft gemaakt. De krantenartikelen met een 
duidelijke kop moeten te maken hebben met de 
pluriforme/multiculturele samenleving

8 Multicultureel Maak in een groepje een werkstuk over de vraag 
hoe multicultureel jouw woonplaats is of de 
plaats van jouw school. Verzamel foto’s, artikelen, 
advertenties, doe een aantal korte interviews. Maak 
er een verslag van.

9 Multiculturele 
markt

Organiseer een multiculturele markt met lekkere 
hapjes, drankjes en andere festiviteiten en shows.
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Reflecteer en leg 
je werk vast

Evaluatie Maken

1 Reflectieverslag In het verslag geef je aan wat je van dit hoofdstuk 
geleerd hebt. Wat ging goed en wat minder goed? 
Wat kan beter? Wat ga je daaraan doen? 

2 Portfolio In je persoonlijk dossier maak je inzichtelijk 
wat je uitgevoerd hebt. Je legt bewijzen aan 
van uitgevoerde activiteiten, opdrachten en 
tijdsbesteding.

3 Zelftoets Maak de meerkeuzetoets en evalueer het resultaat.
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De wereld waarin wij leven is een hectische wereld. Waar ook ter wereld iets 

gebeurt, er gaat geen uur voorbij of het is bij iedereen over de hele wereld 

bekend. 

Wat het ene moment nog helemaal ‘in’ is, kan een half jaar later alweer 

hopeloos ouderwets zijn.

Zo heb je een uitstekende baan, en zo sta je op straat, kijk je werkeloos toe 

vanwege  het coronavirus. Onder corona wordt alles vloeibaar, is alles ineens 

(on)mogelijk. We weten wat er in de samenleving gebeurt. Elke gebeurtenis of 

voorval wordt razendsnel gedeeld door de media en dankzij het gebruik van - 

met name - de social media. En er wordt ook direct op gereageerd. 

Dit hoofdstuk behandelt de opbouw van de samenleving na 1945 en hoe die 

zich ontwikkelt.

3 Trends en ontwikkelingen 
in de maatschappij 

Postbus 1045

6801 BA Arnhem

www.loesje.nl

MOOIE HERINNERING

WEET JE NOG

VAN TOEN WIJ

DE JEUGD

VAN TEGENWOORDIG

WAREN

de

oma

van
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1 De maatschappij verandert 

Vroeger was de wereld groot en waren gebeurtenissen vaak 
ver weg. In de tijd waarin wij leven lijkt het allemaal in onze 
eigen buurt, in ons eigen dorp te gebeuren. 
De social media (Facebook, Twitter, Skype, Instagram, 
WhatsApp) verbinden ons in één klik met vrienden of met 
wie we ook willen, waar ook ter wereld. De wereld waarin wij 
leven lijkt een dorp geworden. 

In de laatste 50 jaar is Nederland in snel tempo van een gesloten samenleving veranderd 
in een open, moderne en vooral mondiale samenleving. 

Mondialisering:  in denken en handelen gericht zijn op de hele wereld (ook wel 
globalisering genoemd)

Door de mogelijkheden van de moderne communicatiemiddelen (internet), en vooral 
ook door internationale handel en reizen komen we vaker en meer in contact met 
verschillende culturen. Dat heeft ons leven verrijkt, maar al dat reizen heeft ook in 2020 
geleid tot de Corona-uitbraak over de gehele wereld.

1  Hieronder staan een aantal cultuur uitingen die wij in Nederland hebben overgenomen 
van culturen in andere landen. Die landen zijn: Italië - USA - Ierland.

Noteer het land waaruit de cultuuruiting afkomstig is achter de cultuuruiting.

Cultuur uiting Land van oorsprong

Halloween vieren  
Spijkerkleding dragen  
Pasta als ‘gewoon eten’ beschouwen  

70 jaar Nederland
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog (1945) is er jarenlang hard gewerkt aan het 
herstel en de wederopbouw van Nederland. Aan het einde van de jaren 50 nam ook de 
welvaart langzamerhand toe. De economie groeide en Nederland werd langzamerhand 
een consumptiemaatschappij. 

2  Welke consumptiegoederen werden in de jaren 50 en 60 populair? Vraag het aan je 
(groot)ouders of mensen van dezelfde leeftijd.

 
 

Consumptiemaatschappij:  een samenleving waarin veel mensen voortdurend nieuwe 
spullen kopen om daarmee hun status te verhogen

De groeiende welvaart zorgde voor veranderingen in de manier waarop we in Nederland 
met elkaar samenleven. Dat leidt tot nieuwe cultuuruitingen. De belangrijkste daarvan zijn 
individualisering, secularisering, democratisering en emancipatie. 

1  Individualisering
De mensen worden door hun stijgend inkomen minder afhankelijk van anderen. Dat geeft 
hen meer keuzevrijheid om hun leven zelf vorm te geven en in te richten; het maakt ze 
zelfvoorzienend. Ook wordt er minder op elkaar gelet. Veel vanouds bestaande sociale 
verbanden, zoals familie, buurt en kerk zijn niet langer ‘nodig’ en worden zwakker of 
vervallen zelfs helemaal. Er worden nieuwe verbanden gevormd. Dit zien we bijvoorbeeld 
terug door het vele gebruik van social media.
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3 Welk verband bestaat er tussen welvaart en individualisering? Kies het juiste antwoord.
O toename van welvaart leidt tot individualisering
O welvaart en individualisering hebben niets met elkaar te maken
O toename van individualisering leidt tot meer welvaart

4  Naast het traditionele kerngezin (vader, moeder en twee of meer kinderen) ontstaan 
nieuwe samenlevingsvormen. Er is er één genoemd. Schrijf er nog drie op.

1  éénouder gezin

2   
3   
4   

2  Secularisering 
De invloed van kerk en religie wordt ook minder dan 
die voorheen was. Je noemt dat secularisering of 
verwereldlijking van de samenleving. De ontkerkelijking 
neemt flink toe: Nederlanders gaan minder naar de kerk 
dan voorheen of schrijven zich zelfs helemaal uit. 

Ook zijn steeds minder Nederlanders lid van organisaties waar zij ‘vroeger’ lid van waren.

Ontzuiling:  het uiteenvallen van hechte groeperingen op levensbeschouwelijke grondslag

Mensen zoeken hun eigen weg. Religie wordt steeds meer een privé gebeuren en een 
persoonlijke individuele keuze. 
Ook in de omroepwereld zette de ontzuiling door mede ook door de opkomst en het 
succes van commerciële TV-zenders (RTL, TalpaTV, met o.a. Veronica en SBS6). De 
bestaande omroepen werden door de overheid gedwongen om te bezuinigen en 
uiteindelijk leidde dit tot fusies van een aantal omroepen, zoals KRO met NCRV, VARA met 
BNN en AVRO met TROS. MAX, EO en VPRO bleven zelfstandig naast de NOS en NTR.

5  Ooit was omroepland sterk verzuild. Zuilen in omroepland waren VARA, NCRV, KRO en 
AVRO. 

 Voor welke stroming zullen zij hebben bestaan? 
Kies voor je antwoord uit: protestants-christelijk, rooms-katholiek, socialistisch, algemeen.

VARA :  
NCRV :  
KRO :  
AVRO :  

6  Ook in de politiek waren zuilen vertegenwoordigd met hun eigen partij. Zuilen in de 
politiek waren SGP, CHU, PSP, KVP, PvdA, VVD en ARP. 
Welke stroming van burgers vertegenwoordigden zij? 

Stroming/groeperingen SGP CHU PSP KVP PvdA VVD ARP CPN

Zelfstandigen en ondernemers

Gereformeerden

Arbeiders en jongeren met idealen

Katholieken

Arbeiders

Orthodoxe christenen

Hervormden

Communisten
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Ook in de politiek heeft de ontzuiling een sterke invloed uitgeoefend. Nieuwe politieke 
partijen zijn ontstaan die nieuwe doelgroepen en burgers bedienen, zoals de PVV 
voor ‘boze’ burgers (tegen migranten en islam), 50PLUS voor bezorgde ouderen (meer 
pensioen), GroenLinks voor milieuactivisten (duurzamer leven), de Partij voor de Dieren 
voor natuur-en dierenbeschermers en Forum voor Democratie voor burgers die meer 
directe invloed willen (referenda). 

7  De foto rechts is een opname van een spektakel dat ‘The   
Passion’ wordt genoemd. Jaarlijks trekt dit tienduizenden 
belangstellenden. 

Binnen welke religie speelt dit spektakel zich af?

 
Wat is het verhaal bij dit spektakel?

 
Wat maakt het spektakel zo aantrekkelijk voor belangstellenden?

 
 

3  Democratisering
Nederlanders krijgen meer inspraak en medezeggenschap in de samenleving: de 
samenleving wordt democratischer. Werknemers krijgen medezeggenschap in bedrijven, 
leerlingen en studenten inspraak in het onderwijs, burgers inspraak in de politiek. Er komt 
meer openheid in openbaar bestuur en burgers krijgen informatierecht. 

Er zijn kabinetsplannen om de inspraak van burgers te vergroten. Hierbij moet je 
denken aan het invoeren van een correctief referendum en de gekozen burgemeester. 
Een raadgevend referendum bestaat al (denk aan het Oekraïne-referendum) maar is 
in 2018 door de Tweede Kamer ingetrokken omdat dit referendum niet voldeed aan 
de verwachtingen. Inmiddels heeft de SP een nieuw wetsvoorstel voor een bindend 
correctief referendum ingediend, dat nu bij de Raad van State ligt. Wordt vervolgd. Omdat 
de burgemeester benoeming geregeld is in de grondwet moet er uiteindelijk een twee 
derde meerderheid komen in de Tweede en Eerste Kamer.

8  In verschillende gemeenten mogen burgers hun eigen burgemeester kiezen. Hoe doen 
zij dat? 
O via Twitter
O via likes op Facebook
O via een referendum

O anders, via  

4  Emancipatie 
Mondigheid en groeiend zelfbewustzijn leiden tot de behoefte aan emancipatie. 
 

Emancipatie: gelijke rechten voor iedereen

  
Op het gebied van emancipatie is inmiddels veel bereikt. 
Vrouwen, minderheden, homoseksuelen hebben jarenlang 
strijd moeten voeren om dezelfde rechten te krijgen als 
iedereen. En niet te worden achtergesteld. 

9 Schrijf een voorbeeld op van ‘succes’ dat de emancipatiestrijd heeft opgeleverd voor

- homosexuelen :  
- vrouwen :  
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2 Verzorgingsstaat wordt participatiesamenleving

Nederland stond decennia lang bekend als één van de beste verzorgingsstaten ter 
wereld.

Verzorgingsstaat:  een sociaal systeem waarin de staat primaire verantwoordelijkheid 
draagt voor het welzijn van zijn burgers.

In een verzorgingsstaat zorgt de overheid voor voorzieningen die wij nodig vinden en die 
met ons welzijn te maken hebben. Denk hierbij aan gezondheidszorg, onderwijs, wonen, 
werk en sociale zekerheid. Wie betaalt dit alles? 
In een verzorgingsstaat betaalt de productieve burger belasting en premies, die aan de 
niet -productieve burger wordt uitgekeerd. De werkende betaalt voor de niet-werkende. 
De verzorgingsstaat is gebaseerd op het solidariteitsbeginsel. Dat gaat uit van het 
principe van saamhorigheid en verantwoordelijk zijn voor elkaar. Zodra te veel mensen 
vinden dat ze niet voor de kosten van een ander op hoeven te draaien, dondert het 
systeem in elkaar. Dat gebeurt als de kosten van de verzorgingsstaat te hoog oplopen en 
te veel mensen gebruikmaken van voorzieningen en sociale verzekeringen, waardoor de 
premiedruk sterk zal stijgen. 

Solidariteit in coronatijd
Dat ligt anders voor de kosten die we maken om de coronacrisis het hoofd te bieden. 
De coronacrisis raakt ons allemaal, dus mag het wat kosten om elkaar te ondersteunen 
en solidair te zijn. Het is net als met de dijken van Nederland. We betalen gezamenlijk 
en uiteindelijk beschermen ze ons allen. We moeten de lasten zoveel mogelijk samen 
dragen, solidair zijn met elkaar en het risico op besmetting zoveel mogelijk beperken. 
De boodschap van de overheid is: denk aan elkaar, zorg voor elkaar, en draag 
verantwoordelijkheid voor elkaar.

Vormen van ondersteuning
Tussen burgers onderling zien we hartverwarmende vormen van ondersteuning. Van 
mensen die boodschappen doen voor anderen, kinderen die regenboogtekeningen 
voor het raam hangen en waar buren elkaar toezingen vanaf balkons, tot bloemen en 
spandoeken om zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Veel mensen 
zijn bereid om extra lasten en verantwoordelijkheden op zich te nemen om anderen te 
helpen. Nederlanders zijn behoorlijk individueel ingesteld, maar we ondersteunen elkaar 
wel in moeilijke tijden.

1  De opbouw van de verzorgingsstaat, o.a. door invoering van de AOW kwam vooral na 
1945 tot stand door toedoen van de toenmalige minister van Sociale Zaken Willem Drees. 
Van welke partij was hij?
O VVD O CDA O PvdA

Grenzen stellen aan de verzorgingsstaat
Een verzorgingsstaat kan bestaan zolang er veel productieve burgers zijn, de actieve 
beroepsbevolking, zoals werknemers en zelfstandigen en weinig improductieve burgers 
zijn, zoals AOW’ers en arbeidsongeschikten. Het aantal actieven moet namelijk hoger 
liggen dan het aantal inactieven. Het zijn de actieven die het geld binnen brengen dat 
aan de inactieven moet worden uitgekeerd. Dat is de afgelopen decennia goed gegaan. 
Nederland kende economische groei en er was volop werk. Sinds 2000 neemt de groei 
af en nam het aantal werklozen toe. De uitgaven van de verzorgingsstaat namen toe. 

Bij de uitgaven van de verzorgingsstaat gaat het om drie zaken:
1   het afdekken van sociale risico’s, zoals bij werkloosheid, ziekte, 

arbeidsongeschiktheid en ouderdom;
2   het creëren van publieke voorzieningen, denk aan musea, zwembaden, 

sportterreinen, theaters, onderwijs, medische zorg, kinderopvang, etc.;
3   het helpen van mensen die hulpbehoevend zijn, zoals het verstrekken van sociale 

uitkeringen: via bijstand, zorguitgaven en langdurige zorg/verpleging.
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Zorgkosten stijgen
De afgelopen 60 jaar zijn de zorgkosten fors gestegen. Een doorsnee gezin betaalt 
nu bijna een kwart van het inkomen aan de zorg. Blijft de zorg net zo hard groeien als 
de afgelopen 10 jaar? Dan kan dit volgens het CPB oplopen tot bijna de helft van het 
inkomen. De oorzaken van stijgende zorgkosten zijn:
- meer en betere zorg (we leven langer en gezonder);
- hogere verwachtingen (we accepteren minder ongemakken);
- vergrijzing (ouderen hebben meer zorg nodig);
- te dure medicijnen; farmafabrikanten vragen te hoge prijzen.

Gevolgen stijgen van zorguitgaven: minder geld voor andere dingen voor bijvoorbeeld 
boodschappen, vakantie, sparen voor later e.d.

2   Welke maatregelen stel je voor om de zorgkosten beheersbaar te houden? Welke keuzes 
maak jij?

 
 

3  Van alle Nederlanders worden 9 miljoen beschouwd als ‘inactief’. Hoe kun je die 
Nederlanders weer actief maken? Hierna volgen acht voorbeelden van maatregelen. Kies 
er drie uit die jij redelijk vindt. Bedenk ook zelf een maatregel. 

O misbruik, zoals zwartwerken en uitkeringsfraude, strenger straffen
O (bijstand)uitkeringen verlagen, waardoor werken meer lonend wordt
O de duur van WW- uitkeringen bekorten
O arbeid goedkoper maken, door minder premie en belasting te vragen
O de arbeidstijd verkorten, waardoor anderen weer kunnen werken
O de AOW leeftijd verder verhogen
O de leerplicht verhogen van 16 naar 18 jaar
O arbeidsongeschikten strenger en eerder keuren
O meer scholingstrajecten creëren en werkervaringsplaatsen voor werklozen

O  

Van burgers wordt verwacht dat ze actief zullen gaan worden in hun wijk of buurt. En 
dat ze als vrijwilliger deel zullen gaan nemen aan activiteiten als schoonmaakacties, 
burenhulp, onderhoud en beheer van de speeltuin. Kortom: meer zorg voor elkaar.

Als de burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor hun omgeving, 
dan kan de rol van de overheid kleiner worden. 

Participatie 
In een participatie-samenleving doet de overheid 
een beroep op het vermogen van mensen om zelf 
oplossingen te zoeken voor hun problemen. De overheid 
vraagt van de burger eerst wat hij nog zelf kan doen. 
In die samenleving zullen burgers meer afhankelijk 
worden van hun eigen bijdrage of van die van familie en 
kennissen. 

4   Een beroep doen op familie en eigen netwerk, de  
 zogenaamde participatiemaatschappij. Wat vind jij ervan?

O  een excuus voor bezuinigingen
O  een nieuw maatschappelijk perspectief
O  een hippe term die niets voorstelt
O  er zijn al zoveel initiatieven dat het niet echt nodig is
O  een mooi woord voor: zoek het zelf maar uit

O   
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3 Sociale positie en status

Netwerk en positie van Francis 
Francis is leerling van het ROC van Amsterdam. Francis 
heeft een vader en moeder, een broer Jonathan en een 
vriendin Carmen. Francis is gelovig lid van de Pinksterkerk 
en tolkt zondags de preek van de voorganger. Francis 
werkt ook op donderdagavond en zaterdags bij Mc 
Donalds. In haar vrije tijd is zij vrijwilligster bij de 
vereniging voor Vluchtelinghulp. Via haar sociale 
netwerk onderhoudt ze haar contacten met vrienden en 
vriendinnen via Facebook.

 
Francis neemt verschillende posities in de samenleving. Zo is zij leerling, dochter, zus, 
medegelovige, tolk, werknemer, medewerkster, vrijwilligster en vriendin. In al die posities 
heeft zij te maken met anderen bij wie zij in een bepaald aanzien staat. Bij elke positie 
horen bepaalde verwachtingen. MacDonalds verwacht dat Francis stipt op tijd haar werk 
begint. En haar ouders verwachten dat ze flink studeert. Dat levert vaak rolconflicten op.

1 Welke sociale posities neem jij in?

 

Rol en rolgedrag
Bij iedere positie die je inneemt, hoort een bepaalde rol. En die is steeds weer anders. 

Rol: het gedrag dat van je verwacht wordt als je een bepaalde positie inneemt

2 Noteer drie posities die jij inneemt en schrijf bij elk een rolgedrag op.

 
 

Status
In Nederland geldt het principe: iedereen is gelijk. Toch kennen we in Nederland 
verschillen in waardering van de positie die zij in de samenleving of ons bestaan 
innemen. Zo kijken we in Nederland in het algemeen op tegen mensen die een beroep 
uitoefenen als chirurg, dominee, advocaat of piloot. Die mensen hebben in onze ogen 
een hogere status door het kennisniveau, de speciale aanleg en ervaring die zij hebben. 

Status: de waardering die aan een sociale positie wordt gegeven

3 Schrijf nog drie voorbeelden op van beroepen die een ‘hoge status’ genieten.

 

In een positie met een hoge status heb je meer macht en invloed. Een beroemde tekst 
uit de film Waterschapsheuvel is: ‘alle dieren zijn gelijk, maar sommigen zijn net iets meer 
gelijk dan andere’. 

4  In het bedrijfsleven worden vaak opdrachten aan andere bedrijven gegeven omdat de 
directeuren elkaar kennen. Dat wordt vaak ‘gunfactor’ genoemd. Wat vind jij van het 
bestaan van de gunfactor? Maak je keuze.

O ik vind het slecht, want elk bedrijf moet een kans hebben 
O ik vind het goed, want vriendschap mag beloond worden
O ik heb hier geen mening over 
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5  Geef een rangorde aan van onderstaande beroepen. Welk beroep wordt door jou het 
hoogst gewaardeerd? Vul een 1 in. Ga zo door met de op één na hoogste, tot je bij de 
laagste waardering van een beroep uitkomt.
 

Beroepen rang Beroepen rang

Tandarts  Bejaardenverzorgster  
Predikant  Computerprogrammeur  
Bloemenkweker  Profvoetballer  
Kelner  Chirurg  
Vuilnisman  Burgemeester grote stad  
Winkelier  Verzekeringsadviseur  
Boekhouder  Magazijnbediende  
Piloot  Rechter  
Leraar MBO  Politieagent  

Naast kennisniveau is ook bekendheid en bekwaamheid bepalend voor de status die je 
positie in de samenleving wordt toegekend. Zo worden bekende Nederlanders ‘hoger’ 
gewaardeerd dan Nederlanders die niet bekend zijn. Dat geldt ook voor sporthelden en 
musici. 

6  Geef een voorbeeld van een Bekende Nederlander (BN’er) en een voordeel dat hij of zij 
heeft door bekend te zijn.
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4 Iedereen gelijk?

In onze samenleving heerst de opvatting dat iedereen gelijk moet worden behandeld. 
Toch laat de werkelijkheid zien dat dit niet het geval is. Er is in Nederland sprake van veel 
sociale ongelijkheid en die neemt nog altijd toe.

Sociale ongelijkheid:  ongelijke verdeling van welvaart (inkomen, vermogen), van 
macht (invloed, positie) en van sociale privileges (voorrechten)

Ongelijkheid in inkomen 
Het aantal miljonairs in Nederland groeit, maar ook het aantal mensen 
dat moet rondkomen van een uitkering op bijstandsniveau of van een 
minimumloon. Het aantal werklozen was tussen 2008 en 2014 behoorlijk 
gestegen maar daalt nu gestaag en bedroeg in juni 2017 450.000 en 
in mei 2020 330.000. Dit laatste aantal zal zeker als gevolg van de 
coronacrisis weer verder oplopen. 
De bezuinigingen van de overheid en de gevolgen van de coronacrisis treffen vooral de 
mensen met de laagste inkomens. De rijken worden daarmee rijker en de armen armer.

1  Hieronder staan twaalf verschillende beroepen. Daarachter twaalf bruto-jaar inkomens. 
Welk beroep verdient, denk jij, welk inkomen? Zet het inkomen achter het juiste beroep.

Beroep Gemiddeld Jaarsalaris Euro’s

Minister   28.000 

Caissière   39.000 

Controller   216.000 

Journalist   22.000 

Piloot Boeing 747    19.000 

Automonteur   144.000 

CEO Middelgrote organisatie    26.000 

Projectleider    56.000 

Doktersassistent    88.000 

Leraar Basisschool   102.000 

Tweede Kamerlid   440.000 

Baliemedewerker    63.000 

Ongelijkheid in besteding
Rijken hebben toegang tot beter onderwijs, meer gezondheidszorg en mooie woningen. 
Ze schaffen de meeste goederen aan en gebruiken de meeste diensten. Mensen met 
een laag inkomen maken zich zorgen over het betalen van de huur, stellen reparaties uit 
of moeten schulden maken. 

Ongelijkheid in behandeling
Vrouwen verdienen gemiddeld minder dan mannen voor hetzelfde werk. Kinderen uit 
lagere milieus hebben minder kans om door te stromen naar de universiteit dan kinderen 
uit welgestelde milieus. 

Sociale ongelijkheid
Sociale ongelijkheid komen we tegen op verschillende gebieden:
- gericht op geslacht (man - vrouw);
- gericht op geaardheid (homo - hetero);
- gericht op afkomst (wel of geen migratieachtergrond);
- gericht op leeftijd (oudere - jongere).
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2  Bedenk een voorbeeld uit eigen ervaring of uit die van mensen om je heen, waarin 
sprake is geweest van ongelijke behandeling.

Op welke gebied speelde zich de ongelijke behandeling af?
O geslacht
O geaardheid
O afkomst
O leeftijd
 
Beschrijf hoe de ongelijke behandeling zich voordeed:

 
 

Sociale laag
Mensen in een gelijke positie noem je een sociale laag. Een sociale laag wordt ook 
wel rang, stand of klasse genoemd. In een standenmaatschappij is er weinig sociale 
mobiliteit. In onze westerse maatschappij is die groter, maar dat gaat niet vanzelf. Maar al 
te vaak geldt hier dat áls je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je niet gemakkelijk 
een kwartje’. De indeling van de maatschappij in sociale klassen onderscheidt:

-  sociale bovenklasse 
 Deze laag wordt gevormd door grote kapitaalbezitters en topbestuurders van grote 
ondernemingen. Kenmerkend bij deze klasse is de invloed van het ‘ons kent ons’ (‘Old 
boys netwerk’), waardoor de macht binnen de groep blijft. Aantal: 4 % van de bevolking.

-  sociale middenklasse 
 Deze klasse is samengesteld uit eigenaren van kleine en middelgrote bedrijven, 
merendeels zelfstandigen. Kenmerkend voor de groep is dat het vrijwel allemaal 
ondernemers zijn. Aantal: 10 procent van de bevolking. 
 Ook tot de sociale middenklasse behoort de professionele middenklasse. Daartoe 
worden werknemers gerekend die hoog zijn opgeleid en goed betaald worden. 
Aantal: 25 % van de bevolking. 

-  arbeidersklasse  
 Tot de arbeidersklasse behoren werknemers die hoofd-, maar 
vooral vaak handarbeid verrichten. 
Aantal: 51 % van de bevolking. 

-  sociale onderklasse 
 Laag geschoolden, langdurig werklozen en bijstandontvangers vormen de groep van de 
sociale onderklasse. 
Aantal: 10 %

In welke klasse je wordt ingedeeld, hangt in de praktijk samen met een aantal factoren, 
zoals:
- de macht die je hebt over anderen in de samenleving;
- het beroep dat je uitoefent;
- de opleiding die je hebt gevolgd en afgerond;
- je welstand ( je inkomen, vermogen of bezit);
- de status die je hebt;
- je afkomst. 

Sociale mobiliteit:  een beweging van mensen of groeperingen van de ene sociale 
laag naar de andere

3 Tot welke klasse reken jij jezelf? Hoe groot is jouw sociale mobiliteit?
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5 Economische ongelijkheid 

Nederland heeft een ‘scheve inkomensverdeling’. 
Daarmee wordt bedoeld dat de inkomens en de 
vermogens niet gelijk verdeeld zijn over de mensen. 

Een klein deel van de Nederlanders verdient heel 
hoge inkomens en het aantal super-rijken in Nederland 
groeit, terwijl de meerderheid het met veel minder moet 
doen. Nederland staat te boek als een egalitair land, 

maar tijdens de crisis van 2008-2014 is de ongelijkheid groter geworden. De vermogens 
zijn scheef verdeeld. De rijkste 1 procent bezit bijna een kwart van alle vermogen. 
De verdeling tussen arm en rijk in Nederland behoort daarmee internationaal tot de 
scheefste.

De overheid probeert op diverse manieren en met verschillende maatregelen de 
verschillen in inkomen en vermogen wel te verkleinen. Je noemt dat nivelleren. 
Zij doet dat door middel van aanpassing van belastingtarieven (hoge inkomens betalen 
meer procent belasting) en verhoging van de bedragen van de sociale uitkeringen. Ook 
wil ze de topsalarissen bij de overheid en de semi-publieke sector aan banden leggen. 
Er zijn plannen om de vermogensbelasting voor de rijksten te verhogen. Deze betalen 
relatief weinig.

1  De vakbonden komen met een voorstel voor een   
‘Dagobert Duck-belasting’. 
Wie zullen met deze belasting worden getroffen?

 
Indien je het eens bent met een miljonairstaks, aan wie of 
wat moet de opbrengst dan ten goede komen? Motiveer.

 

Ooit was in Nederland een goede opleiding een garantie voor een goed betalende baan. 
Maar dat is niet meer zo. Het aantal Nederlanders met een goede opleiding groeit, maar 
het aantal goed betalende banen blijft daarbij achter. 

Armoede
In Nederland hoeft niemand om te komen van honger of kou. En toch is er in Nederland 
armoede. 

Armoede: te weinig geld hebben om van te leven

Armoede staat tegenover rijkdom. Heb je geen mobiele telefoon of internetaansluiting, 
dan zul je niet sterven van honger. Maar in vergelijking tot de meeste Nederlanders ben 
je wel achtergesteld. Dit noem je relatieve armoede.

Heb je geen onderdak of geen of onvoldoende geld om voldoende voedsel te kopen, 
dan spreek je van absolute of échte armoede.

Armoede is niet alleen een kwestie van gebrek aan geld. Vaak spelen naast financiële 
middelen ook of vooral sociale en culturele factoren een rol bij het veroorzaken en 
voortduren ervan. Armoede gaat vaak gepaard met sociale uitsluiting. Mensen die 
weinig te besteden hebben, zijn beperkt in de mogelijkheden om deel te nemen aan de 
maatschappij. Ook hebben ze minder invloed op besluiten die hen aangaan. Ze nemen 
minder deel aan het sociale en maatschappelijke leven. Ze hebben het gevoel er niet bij 
te horen.

2 Wat houdt sociale uitsluiting vanwege armoede in?
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Kenmerken van armoede 
Armoede is vaak op verschillende manieren herkenbaar.
Er is:  
- (te) weinig geld om de rekeningen te kunnen betalen;
- weinig contact met anderen (sociaal isolement);
-  geen geld om gebruik te kunnen maken van overheidsvoorzieningen;
-  weinig eigen kracht; in alles moet de overheid helpen en bijspringen;

Half miljoen Nederlanders leven in armoede  

Bron: www.spitsnieuws.nl

584.000 huishoudens, 7,9 procent van 
alle huishoudens in Nederland, leven in 
armoede. Dit blijkt uit een rapport van het 
CBS. Ondanks de economische groei van de 
afgelopen jaren, is het aantal mensen dat in 
armoede leeft de afgelopen drie jaar gelijk 
gebleven. Onder kinderen blijft de armoede 
ook gelijk: 8,1 procent groeit op in een 
gezin met een laag inkomen. Tussen 2014 
en 2017 nam de armoede onder kinderen wel af. Volgens het CBS is ook het aantal 
huishoudens dat zeker vier jaar achter elkaar van een laag inkomen moet rondkomen 
met 3,3 procent gelijk gebleven.

Zelfstandigen risicogroep
Volgens het CBS lag de lage-inkomensgrens vorig jaar voor een alleenstaande op 
netto 1060 euro per maand. Voor een stel met twee minderjarige kinderen was dat 
2000 euro. Met name zelfstandigen hebben relatief vaak een inkomen onder deze 
grens. Van hen moest bijna 10 procent rondkomen van een laag inkomen, en 2 
procent langdurig. Huishoudens met een laag inkomen kunnen bij gemeenten terecht 
voor (financiële) ondersteuning. Iedere gemeente pakt dit op haar eigen manier aan. 

Bron: Nibud, dec. 2019

Armoede kom je vooral tegen onder groepen mensen in de oude stadswijken van grote 
steden. Verder is een deel van de stijging van de laatste jaren te wijten aan vluchtelingen 
in Nederland. Ook de coronacrisis in 2020 heeft veel economische schade veroorzaakt 
waardoor bedrijven failliet gingen en werknemers werkloos werden van de ene op 
andere dag. De overheid kwam met tijdelijke steunmaatregelen om de werkgelegenheid 
en de inkomens van ondernemers en zelfstandigen grotendeels in stand te houden.

3 Wat zijn kenmerken van armoede? Waarin uit zich dit?

  
 

4   Sinds kort is er de verplichting voor Nederlanders die een uitkering ontvangen om 
daarvoor een tegenprestatie te leveren. Wat maakt een dergelijke verplichting in de ogen 
van veel Nederlanders redelijk?

 

5  Een tegenprestatie mag geen werk zijn dat ook als betaald werk wordt uitgevoerd. Leg 
uit waarom dat zo zal zijn.

 

6   Vrouwen maken een groeiend deel uit van de armen. Wat kan daarvoor een verklaring zijn?
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6 Grondrechten 

Foto: ANP

De Partij voor de Dieren (PvdD) diende een wetsvoorstel in 
om onverdoofd slachten, zoals in het jodendom en de 
islam plaatsvindt, te verbieden.

Marianne Thieme, oud partijleider PvdD, zegt er dit over:
‘De vrijheid van godsdienst moet worden beperkt waar 
dierenleed begint’.

Wat weegt zwaarder: vrijheid van godsdienst of beperking van dierenleed.

De Nederlandse samenleving bestaat uit steeds meer culturen met uiteenlopende 
waarden en normen. Waarden en normen die onderling verschillen kunnen vertonen.

Grondwet
In die mix van culturen en godsdiensten, normen en waarden vormt de grondwet een 
bindend middel. De rechtspraak is er om bij onduidelijkheden of verschillen van opvatting 
duidelijkheid te geven. In de grondwet staan de grondrechten van alle Nederlanders.

Grondrechten
Grondrechten zijn eigenlijk bedoeld om je als burger te beschermen tegen de willekeur 
van de overheid. Grondrechten hebben als doel om te komen tot vrijheid, vrije 
ontplooiing en welzijn.

Belangrijke grondrechten zijn de vrijheid van meningsuiting, van godsdienst en van 
vereniging. Andere grondrechten zijn gericht op gelijke behandeling: recht op onderwijs, 
recht op bijstand, enzovoort. 

Grondrechten worden ook wel fundamentele rechten of mensenrechten genoemd. Dat is 
omdat ze wezenlijk zijn voor elke burger en ook voor elke burger gelden.  
 
Klassieke en sociale grondrechten
We onderscheiden klassieke en sociale grondrechten. In de klassieke grondrechten 
worden de burgers veel vrijheid geboden. Van de overheid wordt gevraagd zich niet te 
bemoeien met deze vrijheid. Voorbeelden van die grondrechten zijn het recht op vrijheid 
van meningsuiting, vrijheid van vereniging en vrijheid van godsdienst. 

Bij sociale grondrechten wordt juist een actieve opstelling van de overheid verwacht. 
Sociale grondrechten bestaan uit verplichtingen van de overheid naar de burgers toe. Er 
geldt een zorgplicht voor de overheid. Voorbeelden van die grondrechten zijn het recht 
op gezondheidszorg en het recht op wonen.

Sociale rechten en plichten
Sociale grondrechten hebben een verplichtend karakter voor de overheid. Maar ook 
voor burgers. Burgers hebben plichten die door middel van wetten worden opgelegd. 
Voorbeelden van die plichten zijn leerplicht, belastingplicht, de plicht om voor jezelf te 
zorgen en de plicht om een ander in nood te helpen. 

1  Schrijf vier plichten op die jij ook als sociale plichten ‘verplicht’ zou willen stellen (en die 
niet al genoemd zijn).
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Beperking van vrijheid
Voor elk grondrecht geldt een ‘tenzij ...’. Dat woord ‘tenzij’ benadrukt de grens die bij het 
hanteren van dat grondrecht moet worden aangehouden. Een grondrecht is in de meeste 
gevallen goed toepasbaar, maar er zijn gevallen waarin het dreigt te botsen met één of 
meer andere grondrechten. 

Zo is er een recht op vrije meningsuiting tenzij je 
met je mening mensen beledigt om bijvoorbeeld 
hun geloof. En is er recht op vereniging tenzij 
die vereniging uit is op schending van de 
openbare orde. Burgemeesters kunnen met een 
demonstratieverbod komen als zij vermoeden dat 
de demonstratie tot verstoring van de openbare 
orde zal kunnen leiden. Of met een verbod op 
vereniging als het om een bijeenkomst van 
radicalen of bijvoorbeeld pedofielen gaat.

2   Vind jij dat een pedofilievereniging verboden moet worden? Geef aan waarom wel of 
niet.

 
 

3  Schrijf twee gevallen op waarin een burgemeester het recht tot demonstratie kan 
verbieden.

 
 

Snipperdag om Suikerfeest te vieren
Een Turkse werkneemster vraagt haar baas een snipperdag om het Suikerfeest, het 
einde van de ramadan, te vieren. De baas weigert. De vrouw blijft toch thuis. In reactie 
hierop krijgt de vrouw ontslag wegens werkweigering. De vrouw vecht dit ontslag aan.

4 Op welk recht zou deze vrouw zich kunnen beroepen?

 

Vind jij dat de vrouw in haar recht staat? Licht je keuze toe. 

 
 

5  Beoordeel onderstaande situaties. Is er volgens jou sprake van discriminatie?

Voorval ja Nee

Een politieke partij doet op zijn website racistische uitlatingen   
Een christelijke school verbiedt hoofddoekjes op school   
Een orthodox-christelijke school weigert homoseksuele docenten   

6   Vrijheid van meningsuiting is belangrijk om de politiek goed te laten functioneren. 
Waarom?

 
 

Foto: ANP
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7 Ethisch en integer handelen

Liefde en bedrog 
Laila is een verlegen meisje. Zij is verliefd op Hakim. Zij weet niet dat 
haar vriendin Yasmina ook veel voor Hakim voelt. Laila vraagt Yasmina 
om Hakim eens te polsen hoe hij over haar denkt. Yasmina doet dat en 
het blijkt dat Hakim Laila erg aardig vindt en wel wat in haar ziet. Maar 
Yasmina is jaloers en ziet Laila als concurrente. Daarom zegt ze tegen 
Laila: ‘Hij vindt je net als ieder ander ... gewoon’.

Is wat Yasmina doet nu goed of verkeerd? En wat is eigenlijk goed en verkeerd, welke 
normen leg je daarvoor aan? Wat hoor je te doen in deze situatie?

Als je deze vragen stelt ben je bezig met ethisch en integer handelen. 

Ethisch en integer handelen:  anderen respecteren en vertrouwen geven en eerlijk 
zijn tegenover jezelf

Uitgangspunt van ethisch handelen is dat je ‘het goede‘ behoort te doen. Nu kun je je 
afvragen wat dan dat ‘goede’ is. In het algemeen wordt met ‘het goede’ menselijkheid 
bedoeld.

Als een kind in het water valt, dan spring je het water in om het te redden. Je bent 
wettelijk verplicht een mens in nood te helpen. Maar wij vinden ook dat je menselijk 
reageert en goed doet als je je inzet om dat kind te redden.  

Ethiek
Ethiek is een bepaalde manier van kijken naar de werkelijkheid. Je zet als het ware een 
bril op en je kijkt door die bril naar de werkelijkheid. Dat geeft je van die werkelijkheid 
een bepaald beeld, een bepaalde optiek. 

Je leest over uitbuiting van kinderen (kinderarbeid). Je vindt dit onmenselijk. Dat vind je 
omdat je uitgaat van ‘het goede’, van een menswaardig bestaan. Menswaardigheid en 
rechtvaardigheid zijn belangrijke waarden of principes. Je bekijkt kinderarbeid dan vanuit 
de ethische optiek. 

Ethiek schrijft voor om het goede te doen. Je volstaat dus in de meeste gevallen niet met 
ergens iets van te vinden. Je behoort ‘het goede’ dan ook in praktijk te brengen. 

 Zo zie ik dat (moraal)

Ethische optiek Dat moet gebeuren (norm)

 Dat ga ik doen (gedrag)

Bij normen gaat het om concreet gedrag. Dagelijks een uur intensief bewegen (norm) 
bijvoorbeeld door te fitnessen of te wandelen (gedrag) is afgeleid van of heeft te maken 
met gezondheid (waarde). 

1  Bedenk een voorbeeld van norm en daaruit volgend gedrag bij elk van de genoemde 
waarden (moraal).

Moraal Norm Gedrag

Trouw   
Vrijheid   
Zorgzaamheid   
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titels niet bold italic,
alleen bold

Integer handelen
Behalve ethisch wordt ook van je verwacht dat je integer handelt.

Integer handelen: je in je gedrag laten leiden door goede bedoelingen

In een werkomgeving betekent dit dat je je functie adequaat (‘passend’) en zorgvuldig 
uitoefent. Je declareert voor je werk bijvoorbeeld niet meer kilometers dan je 
daadwerkelijk gereden hebt. En je neemt je verantwoordelijkheden en ook alle geldende 
regels in acht. 

In gewoon Nederlands zou je ook kunnen zeggen: je doet alles wat je doet eerlijk en 
oprecht. Doe je dat, dan ben je integer en betrouwbaar.

2 Hierna volgen 10 uitspraken. In hoeverre ben jij het daarmee eens?
1 = helemaal mee oneens; 
2 = mee oneens; 
3 = neutraal; 
4 = mee eens; 
5 = helemaal mee eens

Uitspraken 1 2 3 4 5

1 Als je altijd rekening houdt met anderen, doe je uiteindelijk 
jezelf tekort

2 Als je een fout maakt die niet uit zal komen, kun je beter 
niet eerlijk zijn

3 Niemand is helemaal eerlijk bij een belastingaangifte of 
verzekeringsclaim

4 Soms moet je de regels een beetje buigen als je iets voor 
elkaar wilt krijgen

5 Als je hogerop wilt komen moet je soms je anders 
voordoen dan je bent

6 Grote successen behaal je niet als je fatsoenlijk bent

7 Af en toe spullen van je werkgever meenemen voor 
privégebruik, dat moet kunnen

8 De waarheid verzwijgen is geen probleem zolang je 
anderen daar geen kwaad mee doet

9 Als een leidinggevende afspraken niet nakomt, dan gelden 
de afspraken ook niet meer voor jou

10 Als het heel gemakkelijk is om regels te ontduiken zijn die 
regels blijkbaar niet zo belangrijk

Score: 
Maximale score: 50 punten, minimale score: 10 punten.
Waardering:
Hoe hoger het puntenaantal hoe minder je geneigd bent integer en eerlijk te zijn.
Hoe lager het puntenaantal hoe meer je geneigd bent integer en eerlijk te zijn. 
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8 Dilemma’s

Wat ga je doen vanavond? Leren voor die toets van morgen of toch gaan stappen, zoals 
je jouw vrienden beloofd had? Een kennis van je vraagt of jij nierdonor wilt worden (als je 
18 jaar bent). Zeg je ‘ja’ of misschien toch ‘nee’? Wat doe je?

Vragen vragen vragen. De wereld is vol situaties, waarin je voor de keuze komt te staan 
en een besluit moet nemen. En beslissen over wat goed, minder goed of helemaal niet 
goed is. De keuze is dan aan jou.

Invoering nieuwe donorwet (actieve donorregistratie)
Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. Deze wet geldt voor iedereen van 18 jaar 
en ouder die ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente. De overheid vraagt 
aan mensen om in het Donorregister in te vullen of zij wel of niet organen en weefsels 
aan een patiënt willen geven na hun overlijden. Als je niet binnen 6 weken reageert, 
volgt een herinneringsbrief. Reageer je ook daar niet op binnen 6 weken? Dan word 
je in het Donorregister geregistreerd als ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en 
weefseldonatie. Je krijgt hiervan een bericht. Je kunt je registratie op ieder moment 
aanpassen.

Kiezen
Kiezen is vaak niet eenvoudig. Vaak stellen keuzes je voor een dilemma. Een dilemma is 
een lastige situatie waarin je een knoop moet doorhakken. Je moet in situaties van een 
dilemma altijd een afweging maken. Om na die afweging de goede keuze te doen. Maar 
wat is goed?

Anouk hoort van de dokter dat haar vader ongeneeslijk ziek is. Haar vader weet het 
zelf nog niet en is nog niet erg aanspreekbaar. Anouk zit in twijfel: moet zij haar vader 
de waarheid vertellen? 

Anouk staat voor een ethisch dilemma. Ze moet kiezen tussen waarden die ze allebei 
belangrijk vindt: eerlijkheid en rekening houden met de ander. Ze wil de waarheid 
spreken, maar haar vader geen onnodig leed aandoen. Het is aan haar de keuze: of het 
een of het ander. 

1  Schrijf een dilemma op waarvoor jij je in je leven geplaatst hebt gezien.

 .

 

Wat heb je uiteindelijk gekozen / besloten?

 

Heb je spijt - achteraf gezien - spijt van de gemaakte keuze / het genomen besluit?
O ja
O nee
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Burenoverlast
Ik woon in een twee-onder-één kap woning, een 
behoorlijk gehorig huis. Mijn buren zijn nogal 
luidruchtig. Meerdere malen ben ik het gesprek met 
ze aangegaan. Dan gaat het een dag of twee, drie 
goed, maar als snel begint het weer van voren af 
aan. Ik voel me er bezwaard over en wil geen ruzie 
met m’n buren. Maar die geluidsoverlast ben ik 
ook beu. O ja, omdat het een twee-onder-één kap 
woning is, ben ik de enige die er last van heeft.

2 Stel: jij bent degene die dit betreft. Hoe ga je het aanpakken?

 
 

Beroepsethiek

Dure onderdelen
Na het mbo gaat Adil werken als administratief medewerker bij een autogarage. Na 
een poosje valt het hem bij de factuurverwerking op dat de monteurs tweedehands 
onderdelen gebruiken, terwijl ze de klanten voor nieuwe laten betalen. Dat gebeurt in 
opdracht van de baas. Adil staat voor een belangrijke afweging: moet ik hier iets van 
zeggen of moet ik mijn mond houden en gewoon doen wat de baas zegt?

Adil is een bekwaam medewerker die zijn werk zorgvuldig doet. Hij vraagt zich 
af of hier sprake is van fraude en of hij daaraan mee werkt. Adil komt in een 
gewetensconflict.

Niet alleen privé, maar ook in je dagelijks werk sta je soms voor de vraag hoe je integer 
en ethisch moet handelen. Dan noem je dat beroepsethiek. 

Beroepsethiek: verantwoord gedrag op je werk en je beroep

Tijdens je werk wordt je geacht je te houden aan bepaalde waarden, normen en 
gedragsregels zoals die voor je werkomgeving gelden. Daaronder vallen regels voor 
omgang met collega’s en klanten, regels voor fatsoen en kleding, maar ook belangrijke 
waarden als betrouwbaarheid en collegialiteit. 

3   Een belangrijke klant is bereid om een grote order af te nemen op voorwaarde dat je 
bereid bent deze transactie twee weken eerder te boeken. Het is nu 10 januari. Dat is om 
belastingtechnische redenen aantrekkelijk voor de klant. Hij wil de order ten laste van het 
afgelopen jaar laten komen. Zou jij eerder boeken als jij voor dit dilemma zou staan?

O ja, want  
O nee, want  
 

Conflicten
Er zijn situaties denkbaar waarbij dilemma’s of beroepsdilemma’s 
meer vragen dan een simpele afweging. 

Een verpleegkundige met een streng christelijke levensvisie krijgt de 
opdracht te assisteren tijdens een abortus.

Een moslima die vanuit overtuiging een hoofddoek draagt wordt gedwongen die tijdens 
haar werk af te doen.
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In situaties als deze ligt een afweging niet echt voor de hand. Deze situaties veroorzaken 
een conflict tussen loyaliteit (= het willen voldoen aan het verzoek) en je geweten (=dat 
wat je zelf goed vindt).
Jouw persoonlijke waarden of levensovertuiging wijkt af van de beroepsmoraal. En als je 
dan toch doet wat van je wordt verwacht, dan pleeg je verraad aan je eigen ik, je eigen 
waarden.

In de zakenwereld komen vaak situaties voor die moreel gevoelig zijn: kun je zowel 
zakelijk als eerlijk zijn? Denk aan belastingontwijking, zwart werken, kinderarbeid, 
woekerrentes, enzovoort.

4   Je werkt als uitzendkracht bij een klein kantoor. Het is jouw taak om de post te ordenen 
en indien nodig te archiveren. Het is zomer, 35 graden, en erg rustig op het werk. Op 
een dag is er niemand aanwezig behalve de eigenaar. Hij gaat om 11 uur weg, en hij zegt 
dat jij ook maar moet gaan als je klaar bent. Er is toch niet veel te doen. Om half 1 is alle 
post weggewerkt, en je kunt dus naar huis. Maar dan krijg je ook minder betaald. Je hebt 
eigenlijk wel gerekend op het loon voor de hele dag. Volgende week wordt de dag na 
de loonbetaling je huur afgeschreven, en dat gaat zelfs als je al je uren maakt maar net 
lukken.  
 
Wat doe je? 
O Ik vertrek en zeg tegen de eigenaar dat ik tot 5 uur bezig ben geweest 
O Ik vertrek zonder me af te melden 
O Ik blijf tot 5 uur, hoewel er eigenlijk niets te doen is

5  Stel: je komt van een EHBO-cursus en vindt iemand bewegingsloos  
op straat met naast hem een kaartje zoals hiernaast afgebeeld. 

Voor welk dilemma zie jij je hier nu gesteld?

 
Wat denk je dat je in dit geval zult gaan doen?

 

Beroepscode
Voor bepaalde beroepen bestaat een beroepscode. Voorbeelden van die beroepen zijn 
arts, priester, advocaat en maatschappelijk werker. 

In een beroepscode zijn de waarden en normen vastgelegd, die gelden voor de 
beroepsuitoefening. Veel beroepsgroepen hebben een centrale missie of waarde. Zo 
legt de arts een artseneed af, gebaseerd op de eed van Hippocrates. Een arts heeft 
gezondheid als hoogste doel. 

6  Is voor het beroep dat jij (later) uitoefent een beroepscode opgesteld? Zo ja, 
- wat is de naam van deze beroepscode? 

 
- welke beroepsvereniging of organisatie heeft deze opgesteld? 

 
- wat is de kern (waarde) van deze code? 
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Beroepscodes vind je vooral bij beroepen met een 
vertrouwensfunctie. Die beroepen kennen meestal een 
beroepsgeheim: de plicht van een beroepsbeoefenaar 
om vertrouwelijke informatie geheim te houden. Zo 
hebben artsen, geestelijken, notarissen en advocaten 
een beroepsgeheim. 

Politie en verzekeraar willen inzage in een medisch dossier. De arts staat voor een ethisch 
dilemma. Hij besluit hen de toegang te weigeren met een beroep op zijn zwijgplicht.

Moszkowicz uit ambt gezet
Bram Moszkowicz is een Nederlands jurist, vooral bekend als voormalig strafadvocaat. 
In zijn loopbaan had hij veel bekende cliënten, waaronder Geert Wilders, Willem 
Holleeder en Willem Endstra. Moszkowicz is ook bekend als televisiepersoonlijkheid. 
In 2013 werd Moszkowicz, nadat hij grote sommen contant geld aannam van cliënten 
en dit niet goed registreerde, voor het leven uit zijn ambt gezet.

7  De overheid wil dat advocaten verplicht moeten worden informatie te verstrekken over 
ongebruikelijke geldtransacties van hun cliënten, zodat fraude en witwassen beter 
kunnen worden aangepakt. Dat betekent dat de beroepscode van advocaten wordt 
aangetast.
Vind jij dat de overheid hierin gelijk moet krijgen?

O  ja, want  
O nee, want  

8  Bespreek onderstaande ethische dilemma’s in kleine groepjes. Motiveer je antwoorden.

Casus 1 Mag de baas voor dokter spelen?
Een werkgever heeft de plicht om voor jou een veilige werkomgeving te zorgen. Tijdens 
de coronacrisis wil hij voorkomen dat een werknemer met het coronavirus zijn of haar 
collega’s besmet. Daarom wil hij zijn medewerkers controleren op corona, bijv. door hun 
temperatuur op te meten door een warmtecamera. Is de temperatuur te hoog, dan wordt 
men verzocht huiswaarts te keren. 
Vraag: Maar mag de baas dit wel zelf doen? En mag je als werknemer daar tegen 
bezwaar maken?

 
 

Casus 2 Weigeren of toelaten?
Tijdens de coronacrisis hebben supermarkten verschillende maatregelen genomen, 
zoals het instellen van een ‘ouderenuurtje’ van 08.00 – 09.00 uur of clubs die alleen 
jongeren toe willen laten, omdat die volgens de statistieken minder bevattelijk zijn voor 
coronabesmetting.
Vraag: Mogen supermarkten en clubs mensen uitsluiten op basis van leeftijd?  

 
 

Casus 3 Een drugssmokkelaar aangeven of niet?
Een body-packer is iemand die drugs, verpakt in rubber of plastic, in het lichaam vervoert. 
Juan (21), een drugssmokkelaar, was van Columbia onderweg naar Amsterdam. Hij kreeg 
buikpijn onderweg en meldde zich bij aankomst op de Eerste Hulp op Schiphol. Bij nader 
onderzoek van de arts bleek dat Juan 145 bolletjes à 4 gram cocaïne te hebben ingeslikt. 
Vraag: Moet de arts de drugssmokkelaar aangeven bij de politie? Wat moet hij doen met 
de verwijderde drugs?
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9 Religie

Nederland kent van oudsher twee grote christelijke stromingen: rooms-katholieken 
en protestanten. Veel minder groot, maar wel altijd aanwezig, was de joodse religie. 
De Nederlandse samenleving is dan ook een samenleving die is gebaseerd op joods-
christelijke tradities.

Met de komst van migranten en vluchtelingen kwamen  
Religies Aanhangers %

Christendom 6.663.000 ...

Islam 944.000 ...

Hindoeïsme 160.000 ...

Boeddhisme 57.000 ...

Jodendom 52.000 ...

Totaal 8.049.000 ...

Bron: CBS, 2018

 
ook hun religies mee. Met als belangrijkste de islam, 
het hindoeïsme en het boeddhisme. Naar schatting zijn 
in Nederland 1.3 miljoen migranten christenen die 
elkaar treffen in huiskamers, garages en afgehuurde 
kerk- en schoolgebouwen. Migrantenkerken, inmiddels 
1200, zijn vooral te vinden in Rotterdam, Den Haag en 
Amsterdam. Migrantenkerken hebben vrij 
conservatieve standpunten zoals het letterlijk nemen 
van de bijbel als Gods Woord. Homoseksuele relaties 
worden afgekeurd en abortus en euthanasie ligt heel gevoelig. De huwelijksmoraal is 
sterk.

In 2018 gaf minder dan de helft (49 procent) van de bevolking van 15 jaar en ouder aan 
tot een religieuze groep te behoren.

1  In 2018 telde Nederland 17,2 miljoen inwoners. 
Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking hing in 2018 het christendom aan?

 
Hoeveel procent de islam?

 

Religie en identiteit
Migranten vestigen zich in een van oudsher joods-christelijke samenleving. Met als 
gevolg dat zij zich meer bewust zijn gaan worden van hun eigen religie. 

In Nederland is vrijheid van godsdienst. Het geloof 
wordt beschouwd als een privézaak van de burger. 
Je mag - ook in het openbaar - je geloof belijden, zo 
lang je daarbij de wet maar niet overtreedt. De staat 
bemoeit zich niet met het geloof. Kerk en staat zijn 
gescheiden.

Wat maakt religie belangrijk voor mensen?
Van oudsher heeft religie drie belangrijke functies: 
1   Religie geeft het leven zin. 

Een religie geeft antwoord op vragen als: Wie ben ik?  
Waarom ben ik op aarde? Wat is mijn toekomst? 

2   Religie vormt een leidraad voor je manier van leven. 
Een religie schrijft voor hoe jij je moet gedragen: bidden, offers brengen, vergeving 
vragen, ...

3   Religie legitimeert wat je denkt en doet. 
Een religie kan worden aangehaald als reden om bepaalde waarden, normen en 
gedrag te verklaren.
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Fundamentalisme 
Als religie beleefd gaat worden als een zeer strenge godsdienstige richting die moderne 
inzichten afwijst, noem je dat fundamentalisme. Fundamentalisme komt in iedere religie 
voor. Ook in het christendom en jodendom. Orthodoxe of fundamentalistische religieuzen 
willen terug naar de zuivere leer van het geloof, los van culturele invloeden. 

Kenmerken van een fundamentalistische stroming zijn:
- er is een heilig boek met absoluut gezag (Bijbel, Koran);
- er is een organisatie van gedreven gelijkgezinden;
- optredens in de openbare ruimte zijn soms agressief en onverdraagzaam.

2  Welk heilig boek vormt in de volgende religies voor fundamentalisten het absuluut 
gezag?
Kies uit: Bagavad gita - Koran - Thora - Bijbel

Jodendom :  
Christendom :  
Islam :  
Hindoeïsme :  

Niets dan de waarheid
Bij een rechtszaak wordt een verdachte of een getuige altijd vooraf gevraagd om ‘de 
waarheid’ te spreken. Maar wat is waarheid? 

Waarheid is een beleving van de werkelijkheid

Er is natuurlijk maar één werkelijkheid, maar als mens ervaren en beleven we die 
werkelijkheid allemaal op onze eigen manier. Je noemt dat ook wel geloofsbeleving of 
geloofsovertuiging.

Geloofsovertuiging: zeker weten dat de werkelijkheid is zoals jij die beleeft

Zolang je weet dat je de werkelijkheid ook anders kunt zien en beleven dan jij doet 
is dat geen probleem. Problemen ontstaan als je of als je als groep meent dat je als 
enige ‘dé waarheid’ predikt. Je maakt dan bewust een keuze die andere belevingen 
van de werkelijkheid buitensluit. Onze opvatting over de werkelijkheid is beperkt. Lees 
de beroemde fabel uit India van de zes blinde mannen en de olifant. De parabel (een 
symbolisch verhaal) ‘Blinde mannen en de olifant’ en de uitleg ervan kun je terugvinden 
op YouTube. 

Bron: www.arendlandman.nl
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3  Wie heeft er gelijk? Wat is waarheid?
Er zijn vier mogelijkheden. Wie heeft er gelijk in het verhaal over ‘Blinde mensen 
onderzoeken een olifant’?

O ze hebben allemaal gelijk
O slechts een heeft gelijk
O een aantal heeft gelijk
O ze hebben allemaal ongelijk

Geef een motivering van je keuze:

 

Christenfundamentalisten
In Amerika vormen de christenfundamentalisten een grote kracht. Het zijn Bijbelvaste 
christenen, die sterk hechten aan familiewaarden, vaderlandsliefde, gebedsleven, 
seksuele reinheid en eerbied voor het leven. Sommige groepen zijn activistisch en 
strijden tegen de abortuspraktijk. Ze willen de seculiere (zondige) wereld terugwinnen 
voor God. Ze voeren een kruistocht en doen zich voor als moraalridders om zondige 
praktijken aan de kaak te stellen.

AFP: Anti-abortus demonstratie in 
Washington.

Democratie en islam gaan niet samen, aldus 
de Salafistische jihad beweging in Jordanië

4  In Nederland kennen we de ‘Bible-belt’. Waar bevindt deze zich? Welke religieuze 
groeperingen vormen deze ‘belt’?

 
 

Moslimfundamentalisten
Moslimfundamentalisten vormen een actieve beweging in West-Europa. De aanhangers 
ervan combineren een streng religieuze levensstijl met anti-westerse opvattingen. Ze 
doen via internet, fora (discussieplaatsen) en imams kennis op van de ’zuivere’ islam. 
Sommigen van hen zijn politiek actief en willen hun idealen in politieke daden omzetten. 
Invoering van de sharia (islamitische wetgeving) boven de nationale wetgeving is voor 
hen belangrijk. De jihad speelt daarbij een belangrijke rol. De jihad betekent letterlijk 
‘je inspannen op de weg van God’. Deze geloofsijver wordt door sommigen vertaald als 
‘heilige oorlog’ tegen ongelovigen (zie verder blz. 73).

5   Een imam van een bekende moskee in Den Haag sloot jarenlang tientallen religieuze 
huwelijken volgens de islamitische wet (sharia) af. Deze koppels van sharia-huwelijken 
waren nog niet voor de wet getrouwd. Wat vind je van deze huwelijken?

O Een goede zaak, maar dan wel als ze al voor de burgerlijke stand zijn getrouwd.
O Een goede zaak; in de islam is seksueel contact van ongehuwden niet toegestaan.
O Een slechte zaak, want dit kan onder meer leiden tot polygamie (veelwijverij).
O Een goede zaak, want in Nederland mag een geregistreerd partnerschap ook.
O Een slechte zaak, want een vrouw kan niet scheiden als de man haar terugvraagt.
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Blik terug

Ik vond de leerstof van dit hoofdstuk
O zeer zeer makkelijk
O zeer makkelijk
O makkelijk
O nu en dan best pittig
O behoorlijk pittig
O pittig
O zeer moeilijk

Ik heb van de inhoud van dit hoofdstuk
O totaal niets geleerd
O zeer weinig geleerd
O weinig geleerd
O toch wel iets geleerd
O redelijk veel geleerd
O veel geleerd
O zeer veel geleerd

10 Alles op een rij

Wat kun je nu? Je kunt nu uitleggen
- wat bedoeld wordt met mondialisering en globalisering;
- wat we verstaan onder consumptiemaatschappij;
- hoe de samenleving in Nederland zich de laatste 50 jaar heeft ontwikkeld;
- wat individualisering is;
- wat secularisering is;
- wat democratisering is;
- wat emancipatie is;
- wat bedoeld wordt met ontzuiling;
- wat we bedoelen met verzorgingsstaat;
- wat er nodig is om een verzorgingsstaat te kunnen laten bestaan;
- wat we bedoelen met participatiesamenleving;
- wat bedoeld wordt met sociale positie;
- wat bedoeld wordt met sociale rol en rolgedrag;
- wat bedoeld wordt met status;
- wat we verstaan onder sociale ongelijkheid;
- op welke gebieden er sprake is van sociale ongelijkheid;
- wat we bedoelen met sociale laag of klasse;
- welke sociale lagen er in Nederland bestaan;
- wat verstaan wordt onder armoede;
- wat de kenmerken zijn van armoede;
- wat bedoeld wordt met grondrechten;
- wat het verschil is tussen klassieke en sociale grondrechten;
- dat rechten ook beperkingen hebben;
- wat bedoeld wordt met ethisch en integer handelen;
- hoe je ethisch verantwoord je keuzes maakt;
- wat bedoeld wordt met beroepsethiek;
- wat bedoeld wordt met beroepscode;
- hoe conflicten kunnen ontstaan bij dilemma’s;
- wat religie voor mensen belangrijk maakt;
- wat fundamentalisme is.
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11  Opdrachten hoofdstuk 3

De opdrachten die je gaat maken, zijn gerangschikt in categorieën naar aard van de 
activiteit. De opdrachten gaan over onderwerpen van het hoofdstuk en houden in: 
- Informatie zoeken
- Je mening geven
- Een standpunt bepalen
- Tot actie komen
- Reflectie en evalueren

Sommige opdrachten, zoals zoekopdrachten en meningsvragen, vereisen niet veel tijd en 
inspanning om uit te voeren. Andere opdrachten, vooral de actie- en projectopdrachten 
zijn bewerkelijker. Sommige opdrachten worden buitenschools uitgevoerd. Verder zijn er 
opdrachten voor het maken van een reflectieverslag en het vastleggen van je werk in je 
portfolio.
Of en welke van de opdrachten je moet maken zal je door je docent worden verteld. Het 
kan ook zijn dat de keuze aan jou gelaten wordt.
 
Website Loopbaan en Burgerschap
Voor meer uitgebreide informatie over de opdrachten en verdere instructies ga je 
naar website www.loopbaanenburgerschap.nl. Hier vind je suggesties voor aanpak, 
invulschema’s, bronnen voor onderzoek en aanvullende informatie.

Zoek informatie Informatie Maken

1 Mondialisering Zoek op Internet 3 duidelijke voorbeelden van 
mondialisering.

2 Voorbeelden 
mondialisering

Zoek voorbeelden van mondialisering in één van de 
volgende categorieën: sport & ontspanning, mode, 
muziek & dans, eetcultuur.

3 Samenleving voor 
1960

Hoe zag de samenleving er in Nederland uit voor 
1960?

4 Ontzuiling Zoek voorbeelden van het proces van ontzuiling op 
vier verschillende gebieden in de samenleving. 

5 Sociale positie Wat zegt een naam over de status van je sociale 
positie?

6 Arm en rijk Wat maakt rijken rijker en armen armer?

7 Universele 
Verklaring Rechten 
van de Mens

Zoek op wat de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens inhoudt.

8 Klassieke 
grondrechten

Welke soorten klassieke grondrechten bestaan 
er? Zoek op de kleurplaat naar verschillende 
grondrechten.

Geef je mening Mening Maken

1 Arm en rijk Wonen in de Schilderwijk of in de Wassenaarse 
Slag; wat is het verschil? Maak de opdracht.

2 Ethische 
dilemma’s

Wat zou jij doen als je in een dergelijke 
beroepssituatie terecht zou komen?

3 Hoe ga jij om met 
dilemma’s?

Geef jouw mening over wat iemand moet doen bij 
dilemma’s die worden geschetst. Lees de cases.

4 Emancipatie Op het gebied van emancipatie is veel bereikt. Vind 
jij dat ook? Geef je mening.

5 Cartoonprotest Is er sprake van een schending van grondrechten? 
Geef aan waarom je dat vindt.
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Bepaal je standpunt Standpunt Maken

1 Oorzaak armoede Wat maakt mensen arm: eigen schuld of 
omstandigheden? Bespreek de stellingen.

2 Verzorgingsstaat Wat moet in de verzorgingsstaat blijven en mag niet 
verdwijnen? Een standpuntenspel.

3 Fundamentalisme Wat is jullie standpunt ten aanzien van de uitingen 
van fundamentalisme? Stel een manifest op.

4 Status beroepen Geef zelf een rangorde aan van de status van vijf 
beroepen. De keuze van beroepen is aan jou. 
Vergelijk de uitkomsten met de anderen in de klas. 

5 Religie Ga met elkaar in discussie over geloof en religie 
aan de hand van stellingen.

Kom tot actie Actie Maken

1 Voedselbank Leg contact met een voedselbank en organiseer 
een gastspreker of excursie. Beide opties zijn 
mogelijk. Bereid dit dan goed voor.

2 Onderzoek banen 
en beroep

Ga op onderzoek uit naar status van sociale 
positie en beroep. Vergelijk verschillende 
soorten banen en beroepen met elkaar. Maak 
gebruik van verschillende bronnen: vacatures, 
website, krantenartikel, kort interview met een 
beroepsbeoefenaar.

3 Geloof en bijgeloof Doe onderzoek naar geloof, bijgeloof en 
fundamentalisme onder jongeren (in de klas, op 
school). Stel een enquête op. Presenteer de uitslag.

Reflecteer en leg je 
werk vast

Evaluatie Maken

1 Reflectieverslag In het verslag geef je aan wat je van dit hoofdstuk 
geleerd hebt. Wat ging goed en wat minder goed? 
Wat kan beter? Wat ga je daaraan doen? 

2 Portfolio In je persoonlijk dossier maak je inzichtelijk 
wat je uitgevoerd hebt. Je legt bewijzen aan 
van uitgevoerde activiteiten, opdrachten en 
tijdsbesteding.

3 Zelftoets Maak de meerkeuzetoets en evalueer het resultaat.



69

SAMENLEVEN  |  BURGERSCHAPSLEREN  |  HOOFDSTUK 4

Nederland kent vijf grote religies. In 2010 telde Nederland 8,5 miljoen 

Christenen en 1 miljoen Moslims. Deze vormen daardoor de twee belangrijkste 

religies.

Ruim de helft van de Nederlandse bevolking is aanhanger van een religie. 

Religie is daarmee voor een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking 

belangrijk.

De namen ‘godsdienst’ en ‘religie’ worden door elkaar gebruikt. Vaak wordt er 

onderscheid gemaakt door te zeggen dat het bij godsdienst altijd gaat om een 

god (of goden) en bij een religie - bijvoorbeeld het boeddhisme - niet. 

Religie is breder. Het gaat meer om vormen van spiritualiteit, zingeving en 

vragen over de zin van het leven. Je kunt het ook zo zeggen: godsdienst is een 

religie, maar religie is niet noodzakelijk een godsdienst.

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de 

vijf grote religies in Nederland. In volgorde komen aan de orde: de leer, 

de bronnen, de geloofsrichtingen, ethiek en de leefregels en rituelen. De 

online-opdrachten geven de mogelijkheid wat dieper in te gaan op sommige 

kenmerken van religie.

4 Religie in Nederland
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1 Christendom

Het geloof
Christenen geloven dat er één God is, die hemel 
en aarde heeft geschapen. Hij is almachtig 
en rechtvaardig in zijn oordeel over goed en 
kwaad. Christenen geloven bovenal dat God 
liefde is. Geen enkele godsdienst heeft zoveel 
invloed en macht uitgeoefend op de gehele 
westerse cultuur als het christendom. De 
invloed strekt zich uit over alle terreinen van het 
menselijk en maatschappelijk leven.

Kern 
Kern van het geloof is de verering van Jezus Christus als Zoon van God, de Verlosser. Hij 
is door God gestuurd om vrede op aarde te brengen. Door te sterven aan het kruis nam 
Jezus de zondenlast van de mensen op zich. Sinds zijn opstanding leeft hij verder als 
Heer der Schepping. Andere belangrijke punten zijn het geloof in de Bijbel, een leven na 
de dood en het geloof in een nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Geloofsbronnen
De christelijke Bijbel bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het 
Nieuwe Testament (het belangrijkste) bestaat uit verhalen over Jezus’ leven. Vooral wat 
hij gezegd en gedaan heeft en hoe hij de Messias, Heer en Redder werd. Naast de Bijbel 
is er nog een beknopte samenvatting van het geloof (de catechismus).

Geloofsrichtingen: rooms-katholieken en protestanten 
In het begin was er een algemene christelijke kerk, in feite de katholieke kerk. In 1517 gaf 
Luther de aanzet tot hervorming (Reformatie) in de rooms-katholieke kerk. De hervormers 
gingen als protestanten hun eigen weg. De rooms-katholieke kerk wordt van bovenaf 
bestuurd door de paus en de bisschoppen. Het priesterambt staat alleen open voor 
ongehuwde mannen. Vergeving van zonden is mogelijk als je gelooft en als je goede 
werken doet. Voor protestanten neemt de Bijbel als Gods onfeilbaar woord, een centrale 
plaats in. De protestantse kerken worden van onderop bestuurd, deze zijn in principe 
zelfstandig. Het ambt van predikant staat open voor gehuwde mannen en vrouwen.

    

Ethiek en geloofsleven
Ethiek is de leer over de juiste manier van leven. Het leven van een christen betekent dat 
de gelovige zich houdt aan drie belangrijke morele normen. Deze zijn: de Tien geboden, 
de Gouden regel en het Liefdesgebod. Belangrijke christelijke waarden zijn: eerbied voor 
het leven, trouw blijven, duurzaam gebruik van de aarde, en bereid zijn offers te brengen. 
Het geloofsleven van christenen is heel divers en houdt onder andere in: het gebed, het 
lezen uit de bijbel, vasten, kerkgang en zondagsheiliging.

Rituelen en feesten
De christelijke traditie is rijk aan symbolen en riten. Sacramenten (heilige handelingen) 
zijn de belangrijkste riten, als tekenen waarin christenen hun geloof in Jezus Christus 
uitdrukken.
De belangrijkste zijn de doop en het heilig avondmaal (eucharistie). Het kerkelijk jaar 
wordt beschouwd als het geestelijk ritme van de kerk en omvat onder andere de 
feestdagen, de advents- en lijdenstijd. De jaarcyclus is gegroepeerd rond de feesten 
Kerst en Pasen.
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2 Jodendom

Het geloof
Je bent jood door geboorte uit een joodse moeder 
of door je te bekeren tot het jodendom (uitkomen). 
Het jodendom legt nadruk op goede daden meer 
dan op correct geloven. Het joodse geloof kent vier 
belangrijke uitgangspunten. Joden geloven
in één God, in het verbond van God met het Joodse 
volk, de Tien geboden. Joden geloven in de komst 
van de Messias, de heilbrenger. 

Geloofsbronnen
Belangrijke teksten waaruit joden hun geloof en wetten putten, zijn de Hebreeuwse 
Bijbel, ofwel Tenach. Het eerste deel is de Thora, de Joodse wet met 613 regels en 
voorschriften. Een ander belangrijk boek is de Talmoed. Deze bestaat uit de leer van de 
rabbijnen met verklaringen van de voorschriften van de Thora.

Geloofsrichtingen: orthodoxen en liberalen
Het jodendom kent in Nederland twee belangrijke stromingen: het orthodoxe jodendom 
en het liberale jodendom. Orthodoxe joden leven de joodse tradities strikt na. Mannen 
dragen altijd een hoofddeksel buiten de deur. Mannen en vrouwen zijn gescheiden 
tijdens de gebedsdienst. Ze houden zich altijd aan wat koosjer is en vrouwen kunnen 
geen rabbijn worden. Liberale of hervormde joden staan voor een vrijere uitleg van de 
joodse wet. Weinig liberale joden eten thuis of buitenshuis koosjer. Vrouwen kunnen 
rabbijn worden. Tijdens de gebedsdienst zitten mannen en vrouwen samen. 

Ethiek en joods leven
Door je aan de wet (Thora) te houden kan ieder mens een goed en rechtvaardig leven 
leiden. Belangrijke regels voor moreel gedrag zijn: de Gouden Regel, respect voor 
ouders, streven naar reinheid, de waarheid spreken, tsdeka (rechtvaardigheid), rijkdom 
delen en gehoorzaamheid: je plicht doen.

Geloofsleven
Leven volgens Joodse traditie betekent onder andere:
-  bezoek synagoge (‘sjoel’), de studie van de Thora als belangrijk onderdeel van de 

dienst;
-  sabbat vieren op de zaterdag, veel dingen zijn dan verboden, zoals werken, autorijden, 

geen elektrische apparatuur gebruiken, tv-kijken, eten koken en geldzaken;
-  je houden aan de spijswetten (kasjroet), die zowel spirituele als hygiënische waarde 

hebben. 

Rituelen 
De Thora en de gehoorzaamheid daaraan staan centraal. De voorschriften geven aan 
hoe de gelovige Jood moet leven. Belangrijke rituele voorschriften en gebruiken zijn: 
bidden, sjabbat vieren, koosjer eten, de besnijdenis, bar (bat) mitswa (kind van de wet) en 
het huwelijk.

                                                                     

Feesten
Veel Joodse feesten zijn seizoensgebonden. Belangrijke feesten zijn: Joods Nieuwjaar 
(Rosj Hasjana), Grote Verzoendag (Jom Kippoer) en Pasen (Pesach), de viering van de 
bevrijding uit de slavernij uit Egypte.
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3 Islam

Het geloof
Het woord islam betekent letterlijk ‘overgave’ aan de wil van 
Allah (God). Deze overgave omvat alle gebieden van het 
leven: bidden, vasten, handel, seksualiteit, kleding, voedsel 
en gezondheid. Alle moslims samen vormen de ummah (de 
geloofsgemeenschap). 

Bindende elementen van alle moslims zijn de Koran en de prediking van Mohammed. Een 
moslim gelooft in God en Zijn verlossing, de profeten, de heilige boeken (de Koran), een 
leven na de dood en de voorbeschikking; alles geschiedt volgens de wil van God.

Geloofsbronnen
We noemen drie belangrijke bronnen van geloof: 
-  de Koran, bevat openbaringen van Allah. Het boek geeft aanwijzingen hoe de moslim 

moet leven;
-  de traditie (hadith), bevat een verzameling geschriften van de uitspraken en gewoonten 

(soenna) van Mohammed en volgelingen.
-  de Islamitische Wet (sjaria), bevat het geheel van voorschriften gebaseerd op de koran 

en de hadith. 

Geloofsrichtingen: sjiieten en soennieten. 
De sjiieten geloven dat alleen de nakomelingen van Ali (neef en schoonzoon van de 
profeet) de ware imams, religieuze leiders van de islam kunnen zijn. Bij de sjiieten neemt 
de profeet Mohammed een minder centrale positie in. Soennieten handelen naar het 
voorbeeld (soenna) van de Profeet. Ze geloven dat het gezag van Mohammed na zijn 
dood is overgegaan op de gehele geloofsgemeenschap (ummah). 

Ethiek
De bronnen van ethiek bestaan uit de Koran en de overlevering (traditie). Hieruit zijn een 
aantal basisprincipes te halen hoe moslims behoren te leven. Principes zijn autonomie 
(de mens heeft een vrije wil), weldoen (goedheid, vrijgevigheid) en rechtvaardigheid.

De plichten
De moslim kent vijf hoofdplichten, de vijf zuilen van de islam. Deze vijf plichten zijn: 
1  de geloofsbelijdenis (wie de shahada uitspreekt, wordt moslim)
2  bidden (salat, vijf maal per dag het ritueel gebed op vaste tijden)
3  armenzorg (zakat, een bepaald percentage van inkomen wordt afgestaan)
4  vasten (saum, vasten tijdens de ramadanmaand) 
5  de bedevaart (hadj, elke moslim gaat eenmaal in zijn leven op bedevaart naar Mekka

Rituelen en feesten
De Koran en de traditie schrijven een groot aantal leefregels voor waaraan ieder gelovige 
moslim zich moet houden. Rituele reinheid is vereist. Belangrijke leefregels zijn de 
besnijdenis (elk moslimjongetje), de kledingvoorschriften (de hoofddoek wordt gezien 
als een religieuze verplichting), de gastvrijheid en voedselvoorschriften (waaronder halal 
voedsel en een verbod op varkensvlees of alcohol). 

Feesten
Moslims gaan vrijdagmiddag naar de moskee om te bidden. Gebedsdiensten en 
religieuze feesten worden geleid door een imam die tijdens het vrijdagmiddaggebed een 
preek houdt. De belangrijkste islamitische feesten zijn het Suikerfeest en het Offerfeest.
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Het Suikerfeest door de ogen van Youssra
Vandaag, 24 mei  is het groot feest voor moslims. Na een maand van bezinning en 
vasten vertelt Youssra wat ramadan en het Suikerfeest voor haar betekent. 

Wat betekent het Suikerfeest voor jou? 
‘Het vieren van het einde van de ramadan, de vastenmaand waarin je reflecteert op 
jezelf en we samenkomen met familie en elkaar vertellen hoe we deze maand ervaren 
hebben. In het begin is het moeilijk, vooral het combineren van werk en vroeg opstaan.  
maar je lichaam went er snel aan. Je lichaam krijgt rust en het is meteen een detox. We 
gaan nu feest vieren, cadeautjes uitpakken en samen lekker eten. 

Sta je nu anders in het leven dan een maand geleden?  
‘Tijdens de ramadan probeer je het optimale uit jezelf te halen, je verbetert jezelf, je 
denkt: waarom lukt het me nu wel om vijf keer per dag op tijd te bidden? Waarom geef 
ik niet dagelijks iets aan armen, waarom kook ik niet dagelijks voor mijn familie? Het 
is een maand geweest waarin je het beste uit jezelf naar boven wilt halen en dat wil je 
vasthouden om een goed mens en een goede moslim te zijn.’

Youssra, 18 jaar

Moslims en de jihadstrijd
Jihad is een belangrijk begrip binnen de islam. Er worden verhitte discussies gevoerd 
wat nu precies de betekenis is van jihad. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 
innerlijke jihad of grote jihad en de uiterlijke jihad of kleine jihad. 

De grote jihad
De grote jihad is de strijd tegen de verleidingen en de strijd tegen het ego. Dit komt 
onder andere naar voren in onthouding tijdens de ramadan. Ook de vijf dagelijkse 
gebeden op tijd te verrichten als je het druk hebt, wordt als jihad aangemerkt. De 
innerlijke jihad is een plicht voor iedere moslim. 

De kleine jihad
De kleine jihad is de gewapende strijd tegen degenen die de islam bedreigen. 
Wanneer een moslimstaat wordt bedreigd of aangevallen, wordt voldoende mankracht 
gemobiliseerd om het land te verdedigen. Dit zijn de zogenaamde jihadstrijders. Ze 
voelen het als hun goddelijke plicht de broeders en zusters elders in het geloof bij te 
staan en te bevrijden van het juk van ‘ongelovigen’. 

Terreur en aanslagen 
Die strijd gaat gepaard met geweld en aanslagen tegen ‘ongelovigen’ die weigeren 
zich te bekeren. Jihadisten haten onze verderfelijke en goddeloze westerse 
maatschappij en haar democratisch gedachtegoed. Vanaf 2015 vestigden de 
Jihadstrijders een eigen Islamitische Staat (IS) in grote delen van Syrië en Irak.  Deze 
zelfbenoemde staat, het kalifaat, baseerde haar wetgeving op de Sharia (islamitische 
wet). Dat ging gepaard met veel geweld tegen religieuze minderheden. In 2016 
erkende het Europees Parlement de systematische moord en vervolging van religieuze 
minderheden zoals jezidi’s en christenen door terreurgroep IS als genocide. In 2019 is 
de IS-staat door Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) vernietigd. 

Terugkeer van jihadstrijders 
Een aantal jihadstrijders is inmiddels teruggekeerd. Vormen 
zij een gevaar voor de samenleving?  Aanslagen zoals in 
Parijs, Nice en Manchester moeten voorkomen worden. De 
hamvraag is wat er met teruggekeerde jihadstrijders, vrouwen 
en kinderen moet gebeuren. Laten boeten voor hun daden of 
verdienen ze toch nog een tweede kans? 
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4 Hindoeïsme

De hindoe-religie komt oorspronkelijk uit India maar 
heeft zich verspreid over een groot deel van de 
wereld. De hindoes, die in Nederland wonen, komen 
grotendeels uit Suriname en worden Hindoestanen 
genoemd. Van de Hindoestanen is 80% hindoe, 18% 
moslim en 2% christen. 

Het geloof
Het hindoeïsme is sterk verbonden met de cultuur van India. Het kent geen stichter of 
profeet, geen leer of opperbestuur. 

Wel zijn er verschillende stromingen en opvattingen. Ze hebben een aantal punten 
gemeenschappelijk, zoals het geloof in:
- Brahman, het Goddelijke, de Wereldziel, die eeuwig is. 
- goden. De meeste hindoes aanbidden Sjiva, Visjnoe of Sjakti, de Moeder-godin.
- reïncarnatie, de kringloop van geboorte en dood.
-  verlossing (moksja). Verlossing uit deze kringloop is mogelijk door kennis en inzicht te 

verwerven.
- karma. Het idee dat de daden in dit leven van invloed zijn op toekomstige levens. 
- ahimsa (geweldloosheid) ten aanzien van alle levende wezens.
- dharma, een geheel van rechten en plichten, zoals reinheid van geest en lichaam.

Geloofsbronnen
Het hindoeïsme kent heilige geschriften. De oudste teksten zijn de veda’s (=kennis). 
Hierin staan voorschriften voor offers, spreuken en mantra’s. Een ander belangrijke tekst 
is de Upanishads, die de gelovigen spiritueel advies geeft. Twee belangrijke boeken zijn 
Mahabharata en Ramayana. Deze geschriften gaan over de strijd tussen goed en kwaad.

Stromingen
In Nederland zijn er twee stromingen binnen het hindoeïsme. 
-  Sanatan Dharm (letterlijk ‘de eeuwige religie’) houdt zich strikt aan de traditionele 

indeling van de kasten. Aanhangers geloven in verschillende goden, en doen ze aan 
beeldenverering. 

-  Arya Samaj (letterlijk: de ‘gemeenschap der nobelen’) wijst het erfelijke kastenstelsel 
af. Iedereen kan pandit (priester) worden, ook vrouwen. Veelgodendom en 
beeldenverering wijzen ze ook af. 

Ethiek, leefwijze en eten
Hindoes behoren vier dagelijkse (religieuze) plichten te vervullen: gebeden opzeggen, 
heilige boeken lezen en yoga doen; godvruchtig leven, de plicht tot gastvrijheid en de 
zorg voor ouders en ouderen.
De koe is een heilig dier, dus eet men geen rundvlees. Vasten gebeurt ter voorbereiding 
op een feest of tijdens het mediteren of voor een politiek doel (hongerstaking).
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Rituelen 
Het familieritueel (puja) is in het Surinaams hindoeïsme belangrijk. Deze wordt in de 
tempel (mandir) en thuis op het huisaltaar uitgevoerd voor de goden. Men biedt aan 
de godheid voedsel, wierook en water aan. Belangrijk zijn ook de overgangsrituelen 
(sanskara’s). Aan vier sacramenten wordt speciaal aandacht besteed: de naamgeving, de 
kaal schering , het huwelijk en het overlijden.

Feesten
Belangrijk is de viering van de jaarlijkse godsdienstige seizoensfeesten zoals Holi in 
de lente en Divali in het najaar. Holi is het feest van de overwinning van de lente op 
de winter. Divali, betekent ‘rij van lichtjes’. Met Divali worden overal in het huis lampjes 
gezet. Het thema is de overwinning van het licht op de duisternis. Divali is ook een soort 
moederdag.

Kaalschering van de pasgeborene

Bron: www.plazilla.com



76

SAMENLEVEN  |  BURGERSCHAPSLEREN  |  HOOFDSTUK 4

5 Boeddhisme

De meeste boeddhisten in Nederland komen uit China, Hongkong of Vietnam. Via 
migratie zijn ze hier binnengekomen. Een groot aantal Nederlanders voelt zich tot het 
boeddhisme aangetrokken als levenswijsheid. 

Bronnen
Het boeddhisme is ontstaan in het oude India. De stichter Siddharta Gautama, later 
bekend als Boeddha, de ‘Verlichte’ verkondigde zijn leer mondeling. Zijn lessen werden 
door monniken pas later op schrift gesteld. Een belangrijk geschrift is de Tripitaka, de 
‘drie manden’. Hierin staan de predikingen van Boeddha en de leefregels voor monniken 
centraal. 

De leer
Het boeddhisme is een praktische leefwijze. De mens kan verlossing vinden, maar daar 
moet hij zelf aan werken. De leer van Boeddha heeft als kern de vier nobele waarheden:
- het leven is lijden;
- de oorzaak van lijden is begeerte. 
- het lijden kan beëindigd worden door begeerte te overwinnen.
- opheffen van het lijden kan door het volgen van het nobele achtvoudige pad. 

De leer, dhamma, wordt gesymboliseerd door een wiel met acht spaken; deze 
symboliseren het achtvoudige pad. Het pad is gebaseerd op drie punten: ethisch gedrag 
(zoals juist handelen), geestelijke discipline (zoals juiste meditatie) en wijsheid (zoals een 
juist begrip en juiste kennis).
Het uiteindelijke doel is nirvana, een verlichte staat van bewustzijn. Alle daden en 
handelingen van de mens (karma) hebben gevolgen in dit en in volgende levens. Volgens 
de Boeddha kan een goed of slecht karma leiden tot wedergeboorte als mens, dier, een 
demon of zelfs godheid. 

Stromingen
Het boeddhisme kent twee hoofdstromingen:
-  Theravada; de aanhang is te vinden onder monniken. Ze houden zich bezig met het 

streven naar nirvana (totale verlossing). 
-  Mahayana; ook gewone mensen kunnen streven naar nirvana met steun van 

boeddhistische heiligen (boddhisattva’s).

Ethiek 
De twee pijlers van de leer van de Boeddha zijn mededogen en streven naar wijsheid. 
Mededogen toont de volgeling door het schenken van giften aan monniken. Wijsheid 
ontwikkelt hij door het volgen van de vijf leefregels: geen levend wezen te doden, niet 
stelen, niet liegen, geen seksuele losbandigheid en geen alcohol en drugs. 

Feesten en ceremonies
In boeddhistische landen wordt Nieuwjaar gevierd met ceremonies en met optochten 
en muziek. Vuurwerk wordt afgestoken om boze geesten te verdrijven. In Nederland 
zijn er tijdens nieuwjaar mensen verkleed als draak. Met Wesak in april of mei vieren 
boeddhisten de geboorte en de verlichting van Boeddha. Het is een dag van vasten en 
het doen van goede werken. 

Chinese boeddhisme
Er zijn twee belangrijke kenmerken van het Chinese boeddhisme: de verering van de 
voorouders en het geloof in het lot. Men zal altijd in huis, voor een altaartje wierook 
branden voor de vooroudergeesten; men moet ze goed verzorgen, anders brengen ze 
ziekte en verderf. 
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Blik terug

Ik vond de leerstof van dit hoofdstuk
O zeer zeer makkelijk
O zeer makkelijk
O makkelijk
O nu en dan best pittig
O behoorlijk pittig
O pittig
O zeer moeilijk

Ik heb van de inhoud van dit hoofdstuk
O totaal niets geleerd
O zeer weinig geleerd
O weinig geleerd
O toch wel iets geleerd
O redelijk veel geleerd
O veel geleerd
O zeer veel geleerd

6 Alles op een rij

Wat kun je nu? Je kunt nu uitleggen
- wat de leer is van het christendom;
- op welke bronnen het christendom haar leer baseert;
- welke geloofsrichtingen er binnen het christendom bestaan;
- welke leefregels gelden voor mensen die het christendom aanhangen;
- welke rituelen binnen het christendom voor komen;
- wat de leer is van het jodendom;
- op welke bronnen het jodendom haar leer baseert;
- welke geloofsrichtingen er binnen het jodendom bestaan;
- welke leefregels gelden voor mensen die het jodendom aanhangen;
- welke rituelen binnen het jodendom voor komen;
- wat de leer is van het islam;
- op welke bronnen de islam haar leer baseert;
- welke geloofsrichtingen er binnen de islam bestaan;
- welke leefregels gelden voor mensen die de islam aanhangen;
- welke rituelen binnen de islam voor komen;
- wat de leer is van het hindoeïsme;
- op welke bronnen het hindoeïsme haar leer baseert;
- welke geloofsrichtingen er binnen het hindoeïsme bestaan;
- welke leefregels gelden voor mensen die het hindoeïsme aanhangen;
- welke rituelen binnen het hindoeïsme voor komen;
- wat de leer is van het boeddhisme;
- op welke bronnen het boeddhisme haar leer baseert;
- welke geloofsrichtingen er binnen het boeddhisme bestaan;
- welke leefregels gelden voor mensen die het boeddhisme aanhangen;
- welke rituelen binnen het boeddhisme voor komen.
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7 Opdrachten hoofdstuk 4

De opdrachten die je gaat maken, zijn gerangschikt in categorieën naar aard van de 
activiteit. De opdrachten gaan over onderwerpen van het hoofdstuk en houden in: 
- Informatie zoeken
- Je mening geven
- Een standpunt bepalen
- Tot actie komen
- Reflectie en evalueren

Sommige opdrachten, zoals zoekopdrachten en meningsvragen, vereisen niet veel tijd en 
inspanning om uit te voeren. Andere opdrachten, vooral de actie- en projectopdrachten 
zijn bewerkelijker. Sommige opdrachten  worden buitenschools uitgevoerd. Verder zijn er 
opdrachten voor het maken van een reflectieverslag en het vastleggen van je werk in je 
portfolio.
Of en welke van de opdrachten je moet maken zal je door je docent worden verteld. Het 
kan ook zijn dat de keuze aan jou gelaten wordt.
 
Website Loopbaan en Burgerschap
Voor meer uitgebreide informatie over de opdrachten en verdere instructies ga je 
naar website www.loopbaanenburgerschap.nl. Hier vind je suggesties voor aanpak, 
invulschema’s, bronnen voor onderzoek en aanvullende informatie.

Zoek informatie Informatie Maken

1 Symbolen Zoek de betekenis op van de symbolen van de 
verschillende religies.

2 Schema religie Vergelijk de verschillende religies met elkaar op 
het punt van: geloof, bronnen, leiders (stichters), 
richtingen, ethiek, rituelen en feesten. 

3 Begrippen religie Vergelijk de verschillende religies op een aantal 
begrippen. Geef aan bij welke religie het genoemde 
begrip hoort. Zoek indien nodig ook op internet.

4 Wereldkaart van 
religies

Zoek op de wereldkaart welke meerderheidsreligies 
in de volgende landen (continenten) overheersen.

5 De tien geboden Ga op zoek naar de tien geboden. Naar welke 
geboden verwijzen bepaalde gedragingen?

6 Bargoens of 
jiddisch

De Nederlandse taal is verrijkt met jiddische
woorden. Wat weet jij ervan?

7 Jihad in de islam Zoek op welke betekenissen het woord jihad heeft.

8 Haram of halal? Goed en kwaad worden in de islam bepaald 
door de begrippen halal en haram. Zoek op de 
gedragsschaal welk gedrag halal en haram is

9 Levensfasen 
hindoeïsme

Zoek op in welke vier fasen het menselijk leven 
wordt ingedeeld in het hindoeïsme. 

10 Boeddhisme Zoek op hoe het boeddhisme in Nederland is 
gekomen.

Geef je mening Mening Maken

1 Antisemitisme Er bestaan verschillende uitspraken en 
uitdrukkingen die verwijzen naar joden en Israël. 
Wat vind je van die uitspraken?

2 Integratie en 
assimilatie

Er wordt beweerd dat joden beter zijn geïntegreerd 
in onze samenleving dan moslims. Wat vind je van 
deze opvatting?

3 Toekomst 
christendom

Nederland is van oorsprong een christelijke natie. 
Toekomstvoorspellers denken dat in de volgende 
eeuw het christendom een minderheidsgroep is in 
Nederland. Geef je mening.
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4 Verlangens moslims Lees de cases over verlangens van 
moslimgelovigen. Wat vind je van hun verlangens? 

Bepaal je standpunt Standpunt Maken

1 Test je 
verdraagzaamheid

Hoe tolerant ben jij tegenover moslims? Hoe sta 
jij tegenover verlangens van moslims? Test je 
tolerantiegraad en ga met elkaar in discussie.

2 Stellingenspel Islam Bespreek in een klein groepje de stellingen over 
de islam. Vergelijk jullie standpunten en probeer te 
komen tot een gemeenschappelijk standpunt.

3 Orthodoxe 
standpunten

In verschillende religies komen orthodoxe, zelfs 
extreme opvattingen voor. Daarnaast zijn er ook 
liberale/vrijzinnige opvattingen. Bespreek deze 
opvattingen in de groep.

Kom tot actie Actie Maken

1 Enquête over 
geloof en 
levensbeschouwing

Houd een kleine peiling in de klas welke religies of 
levensovertuigingen leerlingen aanhangen. Vul de 
enquête in en bespreek de resultaten met elkaar.

2 Geloof en religie in 
samenleving

Doe een onderzoek naar godsdienst en 
religie in de stad/wijk. Welke religieuze 
en levensbeschouwelijke organisaties en 
gebedshuizen/tempels/kerken zijn er?

3 Bezoek aan 
godshuis

Leg contact en bezoek een of meer verschillende 
gebedshuizen van de verschillende geloven en 
religies. Stel een vragenlijst op, interview een lid of 
aanhanger van een geloof.

4 Kalender 
feestdagen

Maak een overzichtelijke jaarkalender met daarin 
vermeld alle religieuze en seculiere feestdagen.

Reflecteer en leg je 
werk vast

Evaluatie Maken

1 Reflectieverslag In het verslag geef je aan wat je van dit hoofdstuk 
geleerd hebt. Wat ging goed en wat minder goed? 

2 Portfolio In je persoonlijk dossier maak je inzichtelijk wat 
je uitgevoerd hebt. Je legt bewijzen aan van 
uitgevoerde opdrachten en tijdsbesteding.

3 Zelftoets Maak de meerkeuzetoets en evalueer het resultaat.
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Burgerschapsleren
Titel / Dimensie Wat doe je? Je leert:

Kiezen en delen
Politiek-juridisch 

-  Je verdiept je in de wereld om je heen en de manier 
waarop daar keuzes gemaakt worden

-  Je levert  jouw mogelijke bijdrage daarin

-  oriënteren op onderwerpen die om politieke besluitvorming 
vragen

-  verdiepen in democratische structuren
-  herkennen van democratische basiswaarden
-  vormen van de eigen mening 
-  actief worden binnen dit domein

Goed bezig
Economisch 

-  Je verdiept je in de wereld van werken
-  Je geeft betekenis hieraan voor je persoonlijke leven en 

voor de wereld om je heen 

-  informatie verzamelen over producten en diensten 
-  verantwoord kiezen 
-  omgaan met inkomsten en uitgaven
-  duurzaamheid serieus nemen
-  passend werknemersgedrag tonen
-  een collegiale instelling aannemen
-  actief worden binnen dit domein

Samenleven
Sociaal-maatschappelijk

-  Je verdiept je in de wereld om je heen die samenleving heet
-  Je bepaalt de rol die je daarin als actief burger in wilt nemen 

-  oriënteren op bestaande sociale verbanden
-  verdiepen in bestaande culturen
-  verdiepen in bestaande religies
-  vormen van de eigen mening
-  actief worden binnen dit domein

Welzijn
Vitaal Burgerschap

-  Je verkent je eigen leefstijl
-  Je wordt je bewust van de mate waarin jouw leefstijl 

lichamelijk en geestelijk gezond is

-  bewust worden van de eigen leefstijl
-  verdiepen in bestaande gezondheidsrisico’s
-  inschatten van gezondheidsrisico’s
-  actief werken aan de eigen gezondheid

Levensbeschouwing
Titel Wat doe je? Je leert:

Levenswijs
Levensbeschouwing

-  Je verdiept je in vragen over de zin, de betekenis en het 
doel van het leven 

-  Je beschrijft het gedachtegoed van levensbeschouwingen 
en hun religieuze praktijken

-  Je benoemt moreel gevoelige situaties en dilemma’s die 
spelen rond leven en dood en in beroep en bedrijf 

-  Je weet bepaalde vormen van discriminatie te herkennen 
en je daartegen te verweren 

-  welke antwoorden levensbeschouwingen hebben gegeven 
op levensvragen

-  respect en begrip op te brengen voor andermans 
standpunten of (geloofs-)opvattingen  

-  een mening over een moreel of ethisch probleem te 
verwoorden met de juiste argumenten

-  vormen van discriminatie en ongelijke behandeling te 
beoordelen en te beargumenteren

Loopbaanleren
Titel Wat doe je? Je leert:

Studievaardigheid -  Je verkent je kwaliteiten en motieven
-  Je leert jezelf leerdoelen te stellen
-  Je voert leeractiviteiten uit en legt deze vast 

-  een planning maken van je studieloopbaan
-  een POP en PAP maken
-  leerdoelen SMART formuleren
-  een portfolio inrichten 
-  reflecteren op ervaringen 
-  je voor te bereiden op het examen

Loopbaanvaardigheid -  Je verkent de wereld van werk en arbeidskansen
-  Je gaat op zoek naar de best passende plek
-  Je bereidt je daarop voor door het ontwikkelen van 

vaardigheden
-  Je benut je netwerk

-  omgaan met dilemma's 
-  eigenschappen van werknemer 2.0
-  voorbereiden op toekomstig werk
-  loopbaanvaardigheden
-  werkwaarden inzetten
-  kiezen voor studievervolg of uitstroom 
-  netwerken

Voorbereiding hbo
Keuzedeel

-  Je maakt een passende studiekeuze voor het hbo
-  Je ontwikkelt hbo-competenties en past deze toe in diverse 

beroepssituaties
-  Je onderzoekt praktijkproblemen en presenteert het 

resultaat en je conclusies
-  Je werkt in projecten, voert taken uit en sluit af met een 

rapportage
-  Je reflecteert op gedrag en resultaten

-  het keuzeproces van het mbo-hbo traject te doorlopen
-  hbo-competenties op effectieve en efficiënte wijze je eigen 

te maken 
-  praktijkonderzoek te doen dat leidt tot verbetering van 

praktijksituaties
-  in projectgroepen samen te werken en je aan afspraken te 

houden
-  te reflecteren op je ervaringen om tot zelfkennis te komen
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