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INLEIDING 
 

Om de overstap naar het vierde jaar humane wetenschappen voor jou wat makkelijker te 

maken, hebben we een bundel samengesteld. Deze bundel bevat beknopt de thema’s die we 

in het derde jaar cultuur- en gedragswetenschappen gezien hebben. Het is de bedoeling dat je 

aan de hand van de theorie en oefeningen in deze bundel een algemeen beeld van de leerstof 

krijgt. Op deze manier kan je met een voorkennis je medeleerlingen vergezellen in het 4de jaar. 

Beantwoord de vragen UITGEBREID en in VOLZINNEN. Veel succes! 

Je moet 2 bundels indienen: 

- deze ingevulde bundel; 

- een actualiteitsmap. 

Noteer dat deze instroomcursus uiterlijk donderdag 27 augustus moet afgegeven 

worden op school, aan mevrouw Van Exem, adjunct-directeur. Indien de 

instroomcursus niet wordt afgegeven, zal deze in september tijdens vrije uren of in 

de namiddagstudie moeten afgewerkt worden. 

Naam: 

 

 

Welke richting heb je VORIG schooljaar (2019-2020) gevolgd? Vermeld ook het jaar. Geef ook 

de school waar je deze richting gevolgd hebt (Bijvoorbeeld: Atheneum Keerbergen, 3SW). 

 

Welk attest heb je vorig jaar behaald? 

 

 

 

Je motivatie om te kiezen voor Humane Wetenschappen is (minimum 6 lijnen):  
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1 WAT ZIJN HUMANE WETENSCHAPPEN 
 

In de humane wetenschappen bestudeert men de mens. Binnen de vakken 

cultuurwetenschappen- en gedragswetenschappen krijg je leerstof die onder meer in 

psychologie en sociologie bestudeerd wordt. 

Wat is psychologie? 

Psychologie is de studie van het gedrag en de mentale processen van individuen. Het 

gedrag is waarneembaar: het is wat je doet. Mentale processen is wat mensen denken en 

voelen. In de psychologie bestudeert men waarom mensen bepaald gedrag vertonen, wat hen 

motiveert, welke keuzes ze maken en hoe we verschillen in gedrag kunnen verklaren.  

Wat is sociologie? 

Sociologie is de studie van het gedrag van mensen in groep. Sociologen bestuderen hoe 

de maatschappij werkt en evolueert doorheen de tijd. Ze buigen zich daarbij over tal van 

onderwerpen: 

 armoede en werkloosheid 

 gezinsvorming en -ontbinding 

 migratie en culturele diversiteit 

 ziekte en gezondheid 

Opdracht: Behoren volgende voorbeelden tot de psychologie of de sociologie? Motiveer. 

Je baby is gefascineerd door zijn reflectie in de spiegel zonder te begrijpen dat hij naar zichzelf kijkt. Hij brengt 

veel tijd door met zijn speelgoed, dat hij het liefst heeft met levendige kleuren, zachte texturen of speelgoed dat 

muziek maakt of licht geeft. Maar zijn lievelingsspel blijft kiekeboe: door een object (of je gezicht) te verstoppen 

en terug tevoorschijn te laten komen heb je meteen zijn volle aandacht! 

 

 

 

Lieve voelt zich niet alleen af en toe somber, ze heeft een depressie. Het is belangrijk dat ze externe hulp zoekt. 

 

Het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) onderzoekt op  migranten genoeg toegang vinden 

tot de arbeidsmarkt. Nemen bedrijven ook migranten aan? 
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2 ONZE MAATSCHAPPIJ 

2.1 ONZE CULTUUR MET HAAR TRADITIES, GEBRUIKEN, WAARDEN EN NORMEN 
 

Onze samenleving heeft een bepaalde cultuur: we hebben bepaalde gewoonten, tradities, 

waarden en normen. 

Waarden zeggen wat een groep als goed, als juist beschouwt. Het zijn de maatstaven waarmee 

men het eigen gedrag en dat van anderen beoordeelt. Wat we belangrijk of waardevol vinden, 

noemen we waarden. 

Bijv. : In onze cultuur wordt zelfstandigheid en eerlijkheid aangemoedigd. 

Andere waarden zijn bijvoorbeeld: arbeidszin, trouw, solidariteit, behulpzaamheid, 

rechtvaardigheid, … 

Normen zijn algemene richtlijnen die zeggen hoe we ons moeten gedragen.  Het zijn regels die 

uitdrukkelijk vastgelegd zijn of het zijn regels die gelden binnen een bepaalde groep zonder 

dat ze uitdrukkelijk vastgelegd zijn. 

Bijv. Je roddelt niet over je beste vriendinnen. 

Opdracht: Vul deze tabel verder aan. 

 

Waarden Normen 

Trouw  

 

Milieubewustzijn Je moet afval sorteren. 

 Je bent 18 en je moet je eigen potje koken op 

kot en de week kunnen doorkomen. 

 Alle mensen moeten gelijk behandeld worden. 

Discriminatie is strafbaar. 

Behulpzaamheid  

 

Solidariteit  
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2.2 DE VERSCHILLENDE VELDEN IN ONZE MAATSCHAPPIJ 
 

Onze maatschappij kan je indelen in verschillende velden: 

Het politieke veld: Een beleid dat een overheid uitdenkt en uitvoert en dat vertegenwoordigd 

wordt door verschillende partijen, elk met hun eigen standpunten. 

Het juridische veld: De overheid maakt regels waaraan de burgers zich moeten houden. Indien 

ze dit niet doen worden ze bestraft. 

Het economische veld:  Produceren van goederen en diensten tegen betaling. Leveren van 

arbeid. 

Het culturele veld: Het niet-tastbare en kunsthistorische dat mensen maken en doorgeven aan 

volgende generaties. Bijv. kunstwerken, architectuur, festivals, eetgewoonten. 

Het sociale veld: Ontwikkelen en herverdelen van goederen en diensten. Bijv. hulplijn, sociale 

zekerheid, hulporganisaties 

Opdracht: Maak een actualiteitsmap die je samen indient met de rest van 

deze opdracht. 

 

Jullie moeten 20 dagen de actualiteit volgen. Je kan naar het journaal kijken of een papieren 

of digitale krant raadplegen. De map bundel je –met alle artikels- en geef je samen af met deze 

bundel. Let op: alles moet ordelijk bij elkaar zitten. 

Je zorgt dat je 2 politieke artikels hebt, 2 juridische, 2 economische, 2 sociale en 2 uit 

het culturele veld. 

Per artikel bespreek je de W-vragen: 

- Wie? Over wie gaat het artikel? Wie zijn de betrokken partijen? 

- Wat? Wat is het centrale thema? Wat is het onderwerp van het artikel? Waarover gaat 

het? Waarom behoort dit artikel tot het sociale, juridische, .. veld? 

- Wanneer? Wanneer speelt het zich af? 

- Waar? Waar speelt het onderwerp zich af? Specifieer.  

- Waarom? Wat is de aanleiding tot dit gebeuren?  

- Vermeld je bron met datum. 

Van onderstaand voorbeeldexemplaar moeten er dus 10 exemplaren in bijlage in je 

actualiteitsmap zitten. Je moet ook telkens het artikel waarop je je baseert afdrukken. 
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Voorbeeld invulexemplaar: 

Het ………………………. veld: 

Titel: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bron: datum en naam bron 

………………………………………………………………………………………………… 

Wie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wanneer? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Waar? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Waarom? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Artikel: zie bijlage nr. …. 
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2.3 CULTUURVERSCHILLEN TUSSEN LANDEN 
 

Het beschrijven en vergelijken van cultuurverschillen is moeilijk omdat iedereen tot een 

bepaalde cultuur behoort en daardoor ook vooroordelen heeft. Je gaat steeds uit van je eigen 

culturele normen.  

Er bestaan modellen om gelijkenissen en verschillen tussen culturen te beschrijven. Een van 

deze modellen is ontwikkeld door de Nederlandse psycholoog Hofstede (1928-). Hofstede 

onderscheidt zes dimensies die de eigenheid van een cultuur aantonen: 

- De mate van machtsafstand en ongelijkheid in de samenleving 

- De mate waarin individuen in groepen zijn geïntegreerd 

- De manier waarin sociaal-culturele rollen aan mannen en vrouwen worden toegekend 

- De mate waarin onzekerheid in een maatschappij wordt vermeden 

- De korte- dan wel langetermijngerichtheid van een samenleving 

- De mate waarin mensen verlangen om te genieten 

 

We bekijken de verschillende parameters. 

 

MACHTSAFSTAND 
 

Machtsafstand is de maatschappelijke ongelijkheid binnen een cultuur. 

De mate van machtsafstand wordt door Hofstede uitgedrukt in een getal dat de relatieve 

waardering van maatschappelijke ongelijkheid binnen een cultuur aangeeft. Hoe hoger het 

getal, hoe meer machtafstand er is, bijv. tussen ouder en kind, baas en werknemer, man en 

vrouw, … 

In een cultuur met een hoge machtsafstand aanvaarden mensen gemakkelijker dat de macht 

ongelijk verdeeld is dan in een cultuur met een lage machtsafstand.  

In onze cultuur is de machtsafstand laag.  

Mijn argumenten: 

- Op de werkvloer kan je je baas met jij of je aanspreken. Je moet niet steeds 

heel formeel zijn. 

- We vinden dat er niet te veel ongelijkheid mag zijn. Iedereen moet de kans 

krijgen onderwijs te krijgen. Het onderwijs in Vlaanderen is niet duur. 
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VERHOUDING TUSSEN GROEP EN INDIVIDU: WIJ- VERSUS IK-CULTUUR 

 

De mate van individuele vrijheid en de mate van ‘broederschap’ bepaalt het verschil. Zijn 

mensen sterk geïntegreerd in groepen of zijn de banden tussen mensen eerder los? 

 

Hoe meer individuele vrijheid, hoe kleiner de invloed van de groep, hoe dichter bij 

de ik-cultuur (individualisme). 

In  individualistische landen ligt de klemtoon op het ‘ik’, het ‘zelf’. Elk individu 

bekleedt zijn eigen, onafhankelijke plaats in de maatschappij en is 

verantwoordelijk voor zijn eigen toekomst. Privacy is een belangrijk begrip in deze 

culturen. Iedereen heeft recht op persoonlijke ruimte die door de anderen 

gerespecteerd wordt. 

 

Hoe minder individuele vrijheid, hoe groter de ‘broederschap’, hoe dichter bij de 

wij-cultuur (collectivisme).  

In collectivistische landen gaat het groepsbelang boven alles. De nadruk ligt er op 

het ‘wij’ en individuen hangen steeds af van een groep. Het individu ontleent zijn 

identiteit aan de groep. Solidariteit en loyaliteit zijn heel belangrijk. Individuen 

gaan minder snel zeggen wat ze denken of voelen. 

 

Onze cultuur is een ik – wij – cultuur (schrap wat niet past). Mijn argumenten 

hiervoor:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ROLVERDELING TUSSEN MANNEN EN VROUWEN 

 

De mate van masculiniteit of femininiteit geeft aan in welke mate belang wordt gehecht aan 

traditionele mannelijke of vrouwelijke waarden.  

Welke waarden zijn traditioneel mannelijk? 

Welke waarden zijn traditioneel vrouwelijk? 
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In masculiene samenlevingen geldt een duidelijke rolverdeling tussen mannen en vrouwen. 

Jongens en meisjes worden verschillend opgevoed en ze hebben verschillende taken te 

vervullen.  

In de meer feminiene culturen wordt ervan 

uitgegaan dat ook vrouwen zelfredzaam 

moeten zijn. Het onderscheid tussen man 

en vrouw is gering en de sekserollen 

overlappen elkaar. Krachtige vrouwen en 

succesvolle vrouwen worden bewonderd en 

gerespecteerd.  

Onze cultuur is een masculiene – 

feminieme cultuur (schrap wat niet 

past). Mijn argumenten hiervoor:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ONZEKERHEIDSVERMIJDING 

 

Omdat niemand de toekomst kan voorspellen zijn veel mensen er onzeker over. Samenlevingen 

proberen vat te krijgen op de toekomst door het maken van afspraken, regels, en wetten. Hoe 

meer wetten, regels, afspraken, hoe hoger de onzekerheidsvermijding.  

Onzekerheidsvermijding is de mate waarin de leden van een cultuur zich bedreigd voelen door 

onzekere of onbekende situaties.  

In culturen met een lage onzekerheidsvermijding is men  minder geneigd alles vast te leggen 

in regels en afspraken. Er is meer ruimte voor flexibiliteit.  

In onze cultuur wordt onzekerheid sterk – niet sterk vermeden (schrap wat niet 

past). Mijn argumenten hiervoor:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LANGETERMIJNDENKEN VERSUS KORTETERMIJNDENKEN 
 

Is de maatschappij meer gericht op het heden of meer op de toekomst?  

Als de maatschappij meer gericht is op de toekomst zal de bevolking veel plannen, sparen en 

de toekomst veilig stellen. Daarnaast is er vaak bij de bevolking veel inzet en 

doorzettingsvermogen.  

Landen waren er meer sprake is van kortetermijndenken genieten meer van het leven: de 

mensen zijn minder spaarzaam, willen snel resultaat boeken en doen makkelijk mee met trends 

of anderen. In culturen waar langetermijndenken centraal staat, zorgt men ook voor stabiliteit 

en plant men zijn toekomst toch al in de mate van het mogelijke zo goed mogelijk in. 

In onze cultuur denkt men vooral op korte – lange termijn (schrap wat niet past). 

Mijn argumenten hiervoor:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

HEDONISME VERSUS SOBERHEID 

 

Er bestaan uitbundige en eerder ingetogen culturen. In een uitbundige cultuur staat genieten 

centraal. Je moet plezier kunnen maken in het leven. De hedonistische cultuur is optimistisch 

en vrolijk. Je kan er blij zijn en toegeven aan  impulsen.  

In sobere culturen zijn er meer normen, het leven moet je ernstig nemen . Genot moet in toom 

worden gehouden door sociale normen.  

In onze cultuur is men hedonistisch – sober (schrap wat niet past). 

Mijn argumenten hiervoor:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3 DE MEDIA 

3.1  HET KRANTENLANDSCHAP 
 

Het verschijnen van kranten en weekbladen betekende voor het concept media een ware 

transformatie. Het verspreiden en drukken van deze zorgde ervoor dat een grote populatie kon 

bereikt worden. Met de opkomst van nieuwe media zakt het aandeel fel, maar kranten spelen 

toch nog een belangrijke rol. Ze brengen ons informatie en we krijgen een blik op de wereld.  

 

België kent heel wat verschillende kranten. Ons krantenlandschap kunnen we echter 

terugbrengen tot twee grote krantengroepen, die elk verantwoordelijk zijn voor een aantal 

titels. 

De belangrijkste spelers zijn: 

- De Persgroep 

- Het mediahuis (Concentra en Corelio onder één dak) 

 Opdracht: Deel volgende titels in bij het juiste bedrijf. Je vindt deze informatie op internet 

(www.persgroep.be, www.mediahuis.be). 

Gazet van Antwerpen – Het Nieuwsblad – De Gentenaar – De Standaard – De Morgen – Het 

Laatste Nieuws – Het Belang van Limburg 

De Persgroep Het Mediahuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaak wordt er gesproken over onderlinge kwaliteitsverschillen tussen kranten. Zo zijn er 

verschillen tussen populaire kranten (bijv. Het Laatste Nieuws) en kwaliteitskranten (De 

Standaard, De Morgen).  
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Opdracht: Vergelijk een populaire krant met een kwaliteitskrant en vul volgende tabel 

verder aan. 

 

 Populaire krant Kwaliteitskrant 

Inhoud 

- Soort nieuws 

 

- Lengte artikels 

 

- Inhoudelijke accenten 

 

 

  

Lay-out: 

- Titels 

 

- Foto’s 

 

- Lettertype 

 

 

  

 

3.2 OMROEPENLANDSCHAP 
 

Er zijn ook verschillende omroepen in Belgie. Welke series / programma’s kijk jij? Geef hierover 

wat meer informatie? Welke kanalen/omroepen gebruik je? Kijk je op je laptop of op de tv? 

Kijk je op het uitzenduur of eerder op een later uur?  

Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 SOCIALE MEDIA 
De commercialisering van de televisie sloeg in de jaren ’60 in als een bom maar de introductie 

van ICT eind 20ste eeuw was veel belangrijker. Zowel gsm als internet hebben onze samenleving 

grondig veranderd.  Trends op multimediaal gebied zijn moeilijk bij te houden.  

ARTIKEL 1: OVER JONGEREN EN INSTAGRAM, WAAROM IS HET POPULAIR? 

By Nina Hoek van Dijke @ninjaaah · On september 15, 2014 

De afgelopen jaren zien we verschillende social media die vooral gefocust zijn op beeld, als 

paddenstoelen uit de grond schieten. We zien Facebook steeds meer concentreren op beeld, maar ook 

apps zoalsSnapchat doen dit. Eerder schreven we al over Tumblr, ook een netwerk wat voornamelijk 

beeld gebruikt. Instagram en ander visuele social media netwerken worden steeds populairder onder 

jongeren. Vandaag gaan we in op wat jongeren op Instagram doen en waarom ze het leuk vinden. 

 

WAAROM ZIJN VISUELE MEDIA POPULAIR ONDER JONGEREN? 

Visuele media zijn niet alleen populair onder jongeren, het wordt steeds populairder over de gehele 

bevolkingsgroep. Dit heeft met twee dingen te maken. Een, met de komst van de smartphone. We 

hebben steeds vaker een camera op zak. Dit zorgt er voor dat we gestimuleerd worden om onze eigen 

foto’s te maken, maar ook om deze foto’s te plaatsen in combinatie met een grappige tekst of filter. Dit 

spreekt veel mensen aan om hun foto te delen en andere foto’s te bekijken. 

En twee, heeft het ook te maken dat aantrekkelijke beelden zorgen voor positieve emoties. Tevens zien 

we steeds meer beelddenkers. Mensen die liever leren met beeld dan met tekst. Dit is ook van invloed 

op dat netwerken als Pinterest en Tumblr zo populair zijn. 

 

Artikel 2: Stress door sociale media 

De geluiden of pushberichten die je krijgt op je smartphone wanneer er een bericht binnenkomt, 

beïnvloeden het gedrag van jongeren continue. Veel jongeren krijgen een onrustig gevoel wanneer ze 

niet direct het bericht kunnen bekijken of kunnen beantwoorden. Het blijkt dat jongeren soms 

dwangmatig gedrag vertonen en alles proberen om toch even snel te kunnen kijken van wie en welk 

bericht is binnengekomen. Veel jongeren geven aan dat ze eigenlijk niet meer zonder smartphone 

kunnen leven. En ruim de helft van de jongeren wordt onrustig wanneer ze hun smartphone even niet 

bij de hand hebben. Jongeren ervaren niet alleen stress wanneer zij even niet op hun smartphone kunnen 

kijken wanneer ze een bericht binnen hebben gekregen, maar ze ervaren ook stress door de grote 

hoeveelheid informatie die zij dagelijks moeten verwerken van de sociale media om bij te blijven. 

Jongeren bekijken niet alle berichten even goed, door gebrek aan tijd. Zij ‘scannen’ de informatie snel 

en selecteren zorgvuldig de berichten of informatie waar zij hun aandacht langer op vestigen. 

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de jongeren in meer of mindere mate last heeft van FOMO. 

FOMO betekend Fear Of Missing Out, dat houdt in dat ze bang zijn dingen te missen als zij de sociale 

media niet volgen. Veel jongeren voelen zich dan ook wel eens buitengesloten wanneer zij in de sociale 

media zien dat hun vrienden iets doen waarbij zij niet bij betrokken zijn. Datzelfde geldt in mindere mate 

voor het geval waarin de vrienden blijken eerder op de hoogste te zijn van bepaalde informatie en dat 

via sociale media duidelijk maken. FOMO is in Amerika al een veelbesproken en goed onderzocht 
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verschijnsel. Uit die onderzoeken blijkt dat de angst om iets te missen er altijd al is geweest, maar 

sociale media geeft een illusie dat daar iets aan te doen is. Ook is gebleken dat mensen die lijden aan 

FOMO soms zelfs fysieke reacties vertonen, zoals transpireren, nervositeit, verhoogde hartslag en 

ademnood wanneer zij een bericht krijgen op hun smartphone of wanneer zij de hoeveelheid informatie 

die binnenkomt niet kunnen verwerken. Andere symptomen zijn een lagere eigenwaarde en een negatief 

zelfbeeld. 

Jongeren voelen een zekere verplichting om direct te reageren op binnengekomen berichten of reacties. 

Wanneer dat niet lukt, voelen zij zich buitengesloten en meer dan een derde is in dat geval zelfs bang 

dat hen iets kwalijk wordt genomen. Bij diensten waarbij je kunt zien of iemand je bericht heeft gelezen, 

staat veel druk bij het beantwoorden van een bericht. Zodra je dit niet doet kan de ander het je namelijk 

kwalijk nemen dat je het wel lees, maar niet reageert. 

Ook het feit dat jongeren leven met de gedachte dat ze niet willen onderdoen voor anderen veroorzaakt 

stress. Zo kan het zijn dat jongeren leeftijdsgenoten als succesvoller zien en daardoor andere 

verwachtingen krijgen waaraan ze zelf moeten voldoen. Wanneer ze deze verwachtingen niet bereiken 

kan dat ervoor zorgen dat jongeren het gevoel krijgen dat ze gefaald hebben. Juist omdat tegenwoordig 

het idee heerst dat je verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes. De meerkeuzemaatschappij en sociale 

druk vanuit de omgeving hebben een grote invloed op de identiteit en het zelfbeeld van jongeren. 

Jongeren gebruiken de media vaak om hun identiteit op te bouwen . Volgens Velerie Frissen, professor 

ICT & social change aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, zijn we allemaal opgenomen in sociale 

en emotionele relaties, en ‘herkennen’ we onszelf alleen via iemand anders of iets anders. Daarom 

spiegelen jongeren zich vaak aan rolmodellen en aan beelden die zij op televisie of internet zien. Zodra 

jongeren sociale media gaan gebruiken is er vaak spraken van dat vrienden uit de ‘peergroup’ het ook 

hebben en er toch een bepaalde sociale druk ontstaat om geen dingen te missen. 

 Opdracht: In bovenstaande artikels vind je zowel positieve als negatieve gevolgen van 

sociale media. Welke zijn voor jou doorslaggevend?  Motiveer. Geef minimum 5 pro- of 5 

contra-argumenten. 

Pro Contra 
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4 ORGANISATIES 

 

4.1 WAT? 
Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen mensen die speciaal voor het 

realiseren van doelen is opgericht. 

Er bestaan veel verschillende soorten van samenwerkingsverbanden. We leven in een volledig 

georganiseerde samenleving. We komen met tal van organisaties in aanraking.  

Je kan groepen indelen volgens hun structuur in formele en informele organisaties. Hierover 

later meer. Daarnaast kan je groeperingen indellen volgens de mate van interactie tussen de 

leden en het al dan niet aanwezig zijn van gemeenschappelijke waarden en normen. 

Een organisatie heeft heel wat kenmerken: 

- Het is bewust opgericht om een bepaald doel te bereiken. 

- Om dit doel te bereiken worden er activiteiten ontwikkeld binnen de organisatie. 

- Elk lid van de organisatie heeft een specifieke taak. Er is dus een zekere mate van 

hiërarchie in organisaties. 

- Een organisatie heeft regels en voorschriften zodat alles vlot verloopt. Deze zijn 

vastgelegd in officiële documenten. 

-  

Opdracht: 

Pas dit toe op de school: Toon aan met een voorbeeld: 

- Het K.A.K. is opgericht om een doel te bereiken: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Er worden activiteiten ontwikkeld die zorgen dat dit doel bereikt kan worden:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Elk lid van de school heeft een specifieke taak. Er is sprake van een hiërarchische 

structuur. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- De school heeft regels en voorschriften:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.2 FORMELE EN INFORMELE ORGANISATIES 
 

Formele organisaties zijn organisaties met een formele structuur. Die structuur is 

voor iedereen zichtbaar of werd vastgelegd in wetten, reglementen, … je komt in een 

formele organisatie omdat het moet, of omdat het van je verwacht wordt: bijv. 

muziekschool, …  

Opdracht: Geef 3 andere voorbeelden van een formele organisatie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Niet bij alle organisaties is de werking zo strict geregeld. Zo kunnen binnen deze formele 

organisaties kliekjes ontstaan van collega’s die goed met elkaar opschieten. Iedereen is ook lid 

van een gezin, van een peergroup (vriendengroep). De leden van deze informele organisaties 

hebben een emotionele band met elkaar. Er is solidariteit tussen de groepsleden. 

Informele organisaties hebben geen vastgelegde structuur. Dit zijn groeperingen die 

spontaan gegroeid zijn en door 

persoonlijke contacten tussen de leden in 

stand werden gehouden. Je komt in een 

informele organisatie terecht omdat je je er 

goed bij voelt. Bijv. een gezin of een groep van 

vrienden. 

 

 

Opdracht: Zijn onderstaande organisaties formele of informele organisaties? 

 

 Formele organisatie Informele organisatie 

Open VLD   

Milieugroep waar je lid van bent   

Vrijwilligers die foldertjes 

uitdelen voor de fuif 

  

Vrienden die wekelijks op café 

gaan 
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5 COMMUNICATIE 
 

5.1 VERSCHIL COMMUNICATIE EN INTERACTIE  
 

We communiceren constant. Heel ons leven communiceren wij met onze taal, maar ook met 

onze houding, ons lichaam, .. 

Opdracht: Zoek op internet het verschil tussen communicatie en interactie en geef hiervan 

telkens een voorbeeld. Gebruik je eigen leefwereld als inspiratiebron.  

Communicatie:  

Definitie:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voorbeeld  uit mijn eigen leven: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Interactie:  

Definitie:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voorbeeld  uit mijn eigen leven: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.2 BASISCOMMUNICATIEVAARDIGHEDEN: HET BELANG VAN FEEDBACK 

 
FEEDBACK OF TERUGKOPPELING= REACTIE VAN DE ONTVANGER OP DE BOODSCHAP. DAARDOOR 

KRIJGT DE ZENDER INFORMATIE OVER DE MANIER WAAROP DE ONTVANGER ZIJN BOODSCHAP 

GEDECODEERD EN VERWERKT HEEFT.  

Hoe geven we het best feedback?  
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• Hoe specifieker hoe meer kans op luisterbereidheid. Het is ook gericht op het gedrag en niet 
op de persoon.  

• Door een geloofwaardig persoon ( bv. Ouders of leerkrachten )  

• Timing: tijdstip waarop je de feedback geeft is belangrijk.  

• Positieve feedback wordt beter aanvaard dan het op een negatieve manier te geven.  

Opdracht:  

Geef een goede feedback :  

Tom komt altijd te laat voor een groepswerk, waardoor de groep veel kostbare tijd verliest. Gisteren was Tom 

weer een half uur te laat. Als groepsverantwoordelijke moet je Tom feedback geven.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6 SOCIALISATIE: IK MAAK DEEL UIT VAN GROEPEN 
 

Socialisatie is het proces van inwijding in de cultuur van de groep waar men leeft.  

Elke groep hanteert eigen normen, waarden en opvattingen. Hoe beter je deze afpsraken en 

regels kent en naleeft, hoe sterker je je socialiseert met de cultuur van die groep. Door het 

hanteren van dezelfde afspraken en regels zal je makkelijker in de groep worden opgenomen.  

Socialisatie vindt vaak plaats via het gezin en via peers (vrienden). Thuis gelden er andere 

afspraken over wat mag en niet mag dan bij je vrienden. Met vrienden van school ga je 

misschien anders om dan met vrienden buiten de school. Om tot de groep te behoren moet je 

je dus aanpassen. 

Let op! 

Peergroup = groep leeftijdsgenoten of gelijkgezinden die gemeenschappelijke 
gedragscodes hebben en die voor elkaar de basis van sociale vergelijking vormen.  

Voorbeeld : supporters van voetbalclub ………  

Referentiegroepen = Verwijzen naar alle groepen waartoe je behoort of waartoe je 
nog niet behoort, maar wel zou willen behoren.  

DAAROM: Peergroup is altijd een referentiegroep, maar niet elke referentiegroep is een 
peergroup  
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Opdracht  

Van welke peergroup maak jij deel uit? Noem er 3 en leg uit waarom je er deel van uit 
maakt.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Noem 3 referentiegroepen waarvan je deel uit maakt en leg uit waarom je er dele van 
uitmaakt. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Socialisatie gebeurt niet alleen in het gezin of in een peergroep. Er zijn ook verschillende 

vormen van socialisatie.  

 

6.1 PRIMAIRE SOCIALISATIE: HET GEZIN 
 

We worden geboren in een gezin en brengen er heel wat jaren door. Geen wonder dat onze 

gezinsleden ons gedrag mee zullen vormgeven. 

Het gezin is een primaire groep. Er vindt dus primaire socialisatie plaats. In ons gezin leren 

we namelijk de algemene gedragingen en rollen aan die een bepaalde cultuur belangrijk vindt. 

Deze primaire socialisatie wordt beïnvloed door verschillende factoren: 

- Kinderen worden anders opgevoed afhankelijk van de sociaal-economische status van het 

gezin waarin ze terecht komen. Zo zullen kinderen uit een arbeidsgezin leren gehoorzaam en 

beleefd te zijn. In een middenklassegezin ligt de nadruk op persoonlijke ontplooiing en 

individuastische waarden. Deze kinderen leren zeflstandig en onafhankelijk te zijn. 

- Ook het geslacht van het kind speelt een rol tijdens het socialisatieproces. Jongens moeten 

bijvoorbeeld stoerder zijn en minder hun emoties uiten. 
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- De samenstelling van het gezin is ook belangrijk. In een groot gezin socialiseren broers en 

zussen elkaar. Er zal wel een verschil zijn volgens de geboorterang van het kind. Omdat de 

ouders nog onzeker zijn, kan het oudste kind die onzekerheid deels overnemen. 

 

Opdracht:  

1. Zoek op internet welke gezinstypes er vandaag bestaan en beschrijf kort. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  Probeer zo nauwkeurig jouw socialisatie in jullie gezin te beschrijven: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.2 SECUNDAIRE SOCIALISATIE: DE SCHOOL 
 

De school is ook een belangrijke socialisator. We spreken hier van secundaire socialisatie, 

omdat de waarden, normen worden aangeleerd door een formele organisatie. De 

school als groep leert ons meer specifieke rollen, waarden en normen aan die we later in ons 

beroepsleven nodig hebben. 

Ook de klas speelt hier een belangrijke rol. Hoeveel klasgenootjes hebben een niet-Belgische 

nationaliteit?... 

 

6.3 TERTIAIRE SOCIALISATIE: DE MEDIA 
 

Kinderen en jongeren kijken ook naar tv, surfen op het internet en lezen kratnen en 

tijdschriften. Ook hier worden we geconfronteerd met een maatschappijvisie die we misschien 

zullen overnemen. Dit is tertiaire socialisatie. 

 

Opdracht: Toon aan met een voorbeeld dat tv je ook waarden en normen doorgeeft. Je kan 

best een programma benoemen dat je volgt en uitleggen welke waarden en normen je eruit 

leert.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.4 SOCIALE POSITIE EN SOCIALE ROLLEN 
 

Mensen imiteren in hun gedrag bepaalde modellen. Deze modellen bestaan in allerlei vormen: 

huismoeder, baas, personeelslid, voorzitter, ouder, … 

De rol die wordt gespeeld hangt af van de verwachtingspatronen van de omgeving. Zo wordt 

van een leerling verwacht dat die luistert in de klas, toetsen maakt, studeert,… Een rol kan je 

zelf kiezen, maar soms ook niet, bijv. door geboorte ben je man/vrouw, rijk/arm, … 

Sarah is een druk bezette vrouw. Ze bekleedt verschillende sociale posities. En die posities 

brengen een heel pak rollen met zich mee. 

Een sociale positie is de plaats van een persoon in een netwerk van sociale relaties. 

Iedereen van ons heeft heel wat sociale posities. 

 

 

Opdracht: Welke posities kan Sarah hebben? Sarah als………………………, Sarah 

als…………………………….., Sarah als ………………………………………….. 

Bij elke positie hoort een bepaalde rol:  Bij je positie als ouder hangt de rol van dat je moet 

zorgen voor je kinderen.  

Soms kunnen er rolconflicten ontstaan, omdat je verschillende posities inneemt: Sarah moet 

bijvoorbeeld veel tijd spenderen aan haar dochtertje, maar ook op haar werk moet ze aan 

bepaalde verwachtingen voldoen. Ze wil zowel er zijn voor haar dochter, maar ook haar baas 

tevreden stellen. 

Opdracht: Welke sociale posities en rollen bekleed je zelf? 

Op school 

Positie:……………………………………………………   Rollen: ……………………………………………………… 

Thuis 

Positie:……………………………………………………   Rollen: ……………………………………………………… 

Vereniging waar je lid van bent:  

Positie:……………………………………………………   Rollen: ……………………………………………………… 
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6.5 IN WIENS BELANG? 
 

In dit onderdeel nemen we het begrip ‘belang’ onder de loep. Als we spreken over belangen, 

verwijzen we naar iets dat we waardevol en belangrijk vinden als persoon, groep/organisatie 

of maatschappij.  We maken dus een onderscheid tussen individuele belangen, groepsbelangen 

en maatschappelijke belangen. 

Belangen zijn waardevolle dingen die je wil hebben of behouden, desnoods ten koste van 

anderen. 

Individuele belangen zijn de eigen, persoonlijke belangen van een persoon. 

Groepsbelangen zijn de gemeenschappelijke belangen waarvoor een groep is 

opgericht. Een groep kan opgericht met het doel  de individuele belangen van de 

leden te verdedigen of kan opgericht zijn om het algemeen belang te verdedigen. 

Een algemeen of maatschappelijk belang is een belang dat iedereen zich zou kunnen 

aantrekken, en dat als gevolg daarvan niet persoonlijk is. 

De belangen van individuen, groepen en de maatschappij durven wel eens te botsen. 

Opdracht: Toon aan dat in volgend voorbeeld het eigenbelang kan ingaan tegen het 

groepsbelang: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Tine speelt in een muziekgroepje. Volgende zaterdag treedt ze op met haar groepje op het feest van een 

goede vriend. Iedereen kijkt er enorm naar uit. 

Maar gisteren ontdekte Tine dat haar favoriete muziekgroep op diezelfde zaterdag een concert geeft in het 

Sportpaleis. Er zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Tine droomde er al zo lang van om naar een concert 

van deze groep te gaan. Maar als ze een kaart koopt kan ze zelf niet optreden op het verjaardagsfeest. 
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7 EMOTIES 
 

Er zijn zes basisemoties. Ze worden over de hele wereld gebruikt en zijn herkenbaar.  

 

Opdracht: Herken de zes Basisemoties 

1)Vreugde. 

2)Verdriet. 

3)Angst. 
 
4) Woede. 
 
5)Verbazing. 
 
6)Afschuw. 
 

  

a)                            b)                         c) 

 

               d)                              e)                                   f) 

Oplossing: 

a) 
 

b) c) d) e) f) 
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8 DE LEVENSFASEN 

8.1 DE VERSCHILLENDE FASEN 

Opdracht: Plaats de levensfasen in de juiste volgorde. Als hulpmiddel zijn de leeftijden 

reeds ingevuld.  

 

1) laat –volwassene 
 

9)  vroege ouderdom 

 
2) peuter 

 

10)  baby of zuigeling 

 
     3)  midden -adolescent 

 
11)  lager schoolkind 

 
      4)  embryo 

 
12)  pasgeboren baby 

 
      5)  foetus 

 
13)  vroeg -adolescent 

 
      6) Hoge ouderdom 

 
14)  midden -volwassene 

 
       7) kleuter 

 
15)  laat -adolescent    

      8)  jong -volwassene 

 
 

 

                          

                                                                                          

                             

-0;9 tot -0;6 -0;6 tot 0 0 tot 0;1 0;1 tot 1;6 1;6 tot 3 
 
 

    

 

3 tot 6 6 tot 12 12 tot 14 14 tot 17 17 tot 20 

 
 

    

 

20 tot 30 30 tot 45 45 tot 60 60 tot 75  75+ 
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De mens ontwikkelt zich van bij de conceptie tot aan de dood: het ontwikkelingsproces. 

Gedurende heel het menselijke leven doen zich veranderingen bij de mens voor. De 

veranderingen die een mens ondergaat zijn het gevolg van een ontwikkeling die gebonden is 

aan de leeftijd.  

Geef telkens een voorbeeld van volgende zaken. Een mens:  

Kent lichamelijke ontwikkeling (groei – aftakeling).  

…………………………………………………………………………………………... 

Ontwikkelt nieuwe fysieke functies 

…………………………………………………………………………………………... 

Ondergaat een rijpingsproces* waarbij hij geleidelijk aan op een hoger niveau kan functioneren 

en denken 

…………………………………………………………………………………………... 

Door te leren ontwikkelt hij telkens nieuwe vaardigheden en inzichten 

…………………………………………………………………………………………... 

Vervult hij steeds andere en nieuwe rollen in de maatschappij  

…………………………………………………………………………………………... 

We maken met andere woorden bij het ouder worden een evolutie mee waaraan we niet kunnen 

ontkomen. Men spreekt van het ontwikkelingsproces van de mens. De studie van de 

ontwikkeling van het individu is het onderwerp van de ontwikkelingspsychologie*.  

We mogen er niet van uit gaan dat met het bereiken van de volwassenheid, de ontwikkeling 

voltooid is. De ontwikkeling kent tijdens het leven geen eindstadium in de zin van: “Nu is mijn 

ontwikkeling voorbij.” Mensen blijven evolueren ook al zijn ze “volwassen”. Van bij de geboorte 

tot aan de dood ontwikkelen ons gedrag en onze mentale processen zich voortdurend. We leren 

voortdurend bij, we doen steeds opnieuw positieve en negatieve ervaringen op die ons in ons 

menszijn doen evolueren, met de leeftijd leert een mens meestal beter relativeren, … Daardoor 

beschikken we steeds meer over een uitgebreider gedragsrepertorium. 

 

Doorheen onze ontwikkeling doorlopen wij een aantal ontwikkelingsfasen, ook wel levensfasen 

genoemd. Ook al zijn er grote interindividuele verschillen tussen mensen, toch blijken mensen 

van een bepaalde leeftijdscategorie ongeveer dezelfde dingen te doen typisch voor hun leeftijd.  
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8.2 ERIK ERIKSON EN DE ONTWIKKELINGSTAKEN IN DE ADOLESCENTIE 
 

Nu we over ontwikkelingstaken bezig zijn, kunnen we het niet nalaten het even te hebben over 
Erik Erikson, een gerenommeerd ontwikkelingspsycholoog.  

  Erik Erikson en de psychosociale ontwikkelingstheorie  
  

In het werk van de psycholoog Erik Homburger Erikson (1902-1994) heeft het 
begrip ‘identiteit’ een sleutelrol. Dat komt misschien doordat hij zelf worstelde met 

de vraag wie hij was. Zijn Deense vader ‘Erikson’ heeft hij nooit gekend. Hij werd opgevoed 
door een joodse stiefvader met de Duitse nationaliteit, de kinderarts ‘Homburg’. Als blonde 
jongen met blauwe ogen en een joodse naam werd hij in Frankfurt gepest en uitgelachen door 
zijn Duitse en joodse leeftijdgenoten. Rond 1920 ging hij door Europa zwerven en probeerde 
hij in Italië kunstschilder te worden. Na het mislukken van die poging belandde hij in 1927 in 
Wenen. Daar gaf hij les aan de school van Anna Freud, de dochter van Sigmund Freud. Tevens 
begon hij aan de opleiding tot psychoanalyticus. Of hij die opleiding in 1933 voltooid heeft, is 
twijfelachtig. Hij vluchtte in dat jaar voor het nationaal-socialisme naar Boston en gaf zich uit 
voor psychoanalyticus en kinderpsycholoog. Hij werkte onder meer aan de Harvard Universiteit, 
Yale en Berkley. Zijn faam verbreidde zich vanaf 1950 door de publicatie van ‘Childhood and 
society’, waarin zijn ontwikkelingstheorie is beschreven. Tezelfdertijd werd hij echter in Berkley 
ontslagen omdat hij geen anticommunistische verklaring wilde ondertekenen. Hij leefde dus op 
de grenzen van Duitse, joodse, artistieke, psychoanalytische, universitaire en Amerikaanse 
werelden. Velen nemen aan dat de ervaringen uit zijn leven zijn werk sterk hebben beïnvloed.  

Erikson gaat ervan uit dat de identiteitsontwikkeling van een mens in 8 voorgeprogrammeerde 

levensfasen verloopt. Iedere mens doorloopt deze fasen.  

In iedere levensfase doet zich een crisis/conflict voor. De persoon moet trachten dit conflict op 
te lossen. De sociale omgeving speelt daarbij een belangrijke rol. In iedere fase staat een ander 
aspect van de menselijke relatie centraal (verzorgers, ouders, gezin, school, …). Wanneer de 
conflicten of crisissen niet fatsoenlijk worden opgelost, dan draagt de persoon de negatieve 
gevolgen daarvan mee in zijn volgende levensfase. Worden de conflicten wel goed opgelost, 
dan is de persoon in staat om een stabiele identiteit te ontwikkelen.  

 Internetopdracht Erikson:   

a) Zoek op internet welke 8 voorgeprogrammeerde levensfasen Erikson beschrijft.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

28 Instroomcursus Humane Wetenschappen 5de jaar 

b) Beschrijf gedetailleerd fase 5: de adolescentie. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
c) Kan je deze fase + kenmerken toepassen op je eigen situatie?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

8.3 MIJN ZELFBEELD  
 

Je zelfbeeld is hoe jij naar jezelf kijkt.  Je oordeel over jezelf kan op verschillende vlakken zeer 

uiteenlopend zijn. 

 

Soorten zelfbeelden 

Psychologen nemen aan dat men het zelfbeeld kan opsplitsen in een vijftal deelvlakken.  

• Sociale zelfbeeld  

Ontstaat door interactie met personen en groepen die belangrijk zijn voor jou.  

• Emotionele zelfbeeld  

Bouw je op door gevoelens waar te nemen in specifieke situaties.  

• Cognitieve zelfbeeld  

Het beeld dat je hebt van je intelligentie – schoolse presteren.  

• Fysieke zelfbeeld  
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Uiterlijke kenmerken en lichamelijke prestaties.  

• Materiële zelfbeeld  

Beeld over materiële aspecten en over de eigen situatie i.v.m. bezit en geld.  

 

Opdracht :Link het juiste voorbeeld aan het juiste facet: 

A Joke (14j) moet dringend iets doen aan haar gedrag in de groep. 
Haar vrienden merken op dat ze altijd gelijk wil hebben en dikwijls 
onbeleefd wordt. 

B Jochen( 18j) behaalt goede cijfers op school en denkt dat hij een 
universitaire studie aan kan. 

C Bert is best boos over hoe hij zijn laatste toets aflegde: hij te 
onzeker en te zenuwachtig . 

D Sanne (14j) en haar vriendinnen kijken op naar rolmodellen. Wat 
zien die er altijd mooi uit! Die hebben het ideale gewicht en de 
juiste lichaamsvormen. 

E Jenne (17j) vindt geld niet belangrijk. Met het weinige zakgeld 
komt hij wel toe. 

 

 

A B C D E 

     

 

 

Een zelfbeeld weerspiegelt hoe je jezelf zièt, niet hoe je echt bènt! Misschien is het je ook al 

wel eens overkomen dat je naar aanleiding van een gebeurtenis vaststelde dat je helemaal 

anders bent, dan wat je altijd al had gedacht… Dat kan heel ontnuchterend zijn! 

Denk bijvoorbeeld aan de voorselecties van de missverkiezingen. Het komt regelmatig voor dat 

deelnemende meisjes een uitgesproken positief fysiek zelfbeeld hebben, maar genadeloos te 

horen krijgen van de jury dat ze absoluut niet voldoen aan de schoonheidsidealen die in een 

missverkiezing worden vooropgesteld. 

Heb je ooit al een dergelijke ontnuchterende ervaring gehad (op een ander deelvlak misschien?) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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8.4 Invloed van mijn zelfbeeld op mijn gedrag 

 

Binnen de psychologie verstaat men onder ‘gedrag’ zowel uiterlijk waarneembaar gedrag als 

niet uiterlijk waarneembaar gedrag, ook wel mentale processen* (denken, voelen, fantaseren, 

dromen, …) genoemd. 

Kan je een voorbeeld geven van hoe een zelfbeeld/zelfwaardering effect kan hebben op 

het gedrag van mensen? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

De vermeende invloed van een positief en een negatief zelfbeeld op het uiterlijk waarneembaar 

en mentaal gedrag van mensen staat hieronder in grote, algemene lijnen beschreven: 

 Mensen met een uitgesproken positief zelfbeeld 
o Zijn doorgaans positief ingesteld en tevreden 
o Leggen doorgaans gemakkelijker contact 
o Durven vaak meer, zijn vaak assertiever 
o Presteren vaak beter 
o Hebben door hun positieve ingesteldheid meer kans op succes, wat dan opnieuw hun 

zelfbeeld bevordert 
o Aanvaarden zichzelf met hun tekortkomingen 
o Kunnen veel verwerken zonder hun evenwicht te verliezen 

Gevaar: zichzelf overschatten!!! 

 

 Mensen met een uitgesproken negatief zelfbeeld 
o Voelen zich vaak onzeker, angstig, twijfelen aan zichzelf 
o Vermijden contact uit schrik voor negatieve confrontaties 
o Zien in anderen vaak een bedreiging 
o Durven minder, voelen zich geremd, zijn niet zo assertief 
o Door hun negatieve ingesteldheid hebben ze meer kans op mislukkingen, wat dan 

opnieuw hun zelfbeeld neerhaalt 
o Verwerken moeilijker tegenslagen 
o Kunnen hun beperkingen moeilijk aanvaarden, zijn ongelukkig met zichzelf 

Gevaar: zichzelf onderschatten!!! 

Zoals uit het voorgaande blijkt, bepaalt de zelfwaardering in grote mate hoe we ons voelen, 

hoe we ons sociaal gedragen, hoe we de dingen percipiëren, hoe we presteren, … Vandaar dat 

het belangrijk is dat mensen een zelfbeeld ontwikkelen waar ze vrede kunnen mee nemen. 



 

 

31 Instroomcursus Humane Wetenschappen 5de jaar 

Het moet natuurlijk gezegd worden dat de profielen hierboven nogal zwart-wit zijn voorgesteld. 

Psychologen stellen een aantal tendensen vast die kenmerkend zijn voor mensen met een 

positief en een negatief zelfgevoel. Het zijn deze tendensen die hier vermeld staan. Uiteraard 

mogen we niet alle gevallen hiertoe herleiden. Dat zou een simplificatie zijn van de realiteit. 

 

9 RECHTERLIJKE MACHT 

9.1 VERSCHILLENDE SOORTEN MISDRIJVEN  

Men maakt een onderscheid tussen verschillende soorten misdrijven. Zoek het verschil op en 
geef van elk een voorbeeld.  

Overtredingen  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Wanbedrijven  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Misdaden  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

9.2 EEN RECHTBANK ONDER DE LOEP: DE JEUGDRECHTBANK 

De jeugdrechtbank is bevoegd om uitspraken te doen: 

 als een minderjarige een misdrijf heeft gepleegd (maar niet voor verkeersovertredingen vanaf 16 
jaar) 

 als hulpverlening noodzakelijk is omdat een minderjarige in gevaar is of opgroeit in moeilijke 
omstandigheden. (In Vlaanderen spreekt men van een “verontrustende situatie” of VOS). 

De jeugdrechtbank kan reageren op misdrijven door herstelbemiddeling voor te stellen, of door de jongere in 
een jeugdinstelling te plaatsen in ernstige gevallen. 

Wanneer de maatregelen van de jeugdrechtbank niet meer helpen en in erg uitzonderlijke gevallen, 
kan de jeugdrechtbank beslissen om de plus-16-jarige door te verwijzen naar een rechtbank voor 
volwassenen (uithandengeving). Dat kan de correctionele rechtbank zijn of bij zeer ernstige misdrijven het 
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hof van assisen. In dit geval wordt de jongere berecht zoals een volwassene. Dit komt zeer uitzonderlijk 
voor.  
 

Opdracht: Lees het artikel en beantwoord de vragen.  

In de Vlaamse internaten komen steeds meer kinderen terecht na een plaatsing door de jeugdrechter. Het 
gaat om bijna duizend jongeren, zo meldt het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn. Kinder-
rechtencommissaris Naima Charkaoui geeft aan dat zij juist nood hebben aan gespecialiseerde zorg. 

✦ Exclusief voor abonnees door Eva Christiaens1 maart 2019, 6:00 

“De plaatsen in de voorzieningen van bijzondere jeugdzorg zijn beperkt en de wachtlijsten voor bijkomende 
begeleiding lang”, zegt jeugdrechter Tine Suykerbuyk. “Dat dwingt me soms om voor een alternatief te 
kiezen.” Dat alternatief blijkt alsmaar vaker een schoolinternaat te zijn, zo blijkt uit cijfers van het Vlaams 
Agentschap Jongerenwelzijn. Sinds 2010 steeg het aantal kinderen en jongeren die in internaten geplaatst 
zijn door een maatregel van de jeugdrechter met een zesde. In 2017 waren 949 jongeren in de Vlaamse 
internaten doorverwezen door justitie, bijna een op de tien van het totaal aantal internen. In het 
buitengewoon onderwijs gaat het zelfs om een op de vier kinderen. 

Het zijn vooral kinderen die in een verontrustende situatie verkeren, zoals kinderen met een 
drugproblematiek, een psychiatrische stoornis of een moeilijke thuissituatie. Die zitten in het algemeen in 
stijgende lijn: in 2017 kregen bijna 15.000 jongeren om die reden een maatregel opgelegd van de 
jeugdrechter. “Er zijn meer jongeren die nood hebben aan hulp, maar de plaatsen in de instellingen zijn 
beperkt”, zegt criminoloog Johan Put (KU Leuven). “Jeugdrechters moeten nu uitwegen zoeken. Ze kiezen 
vaker voor een pleeggezin, of voor een internaat.” 

Voor sommige kinderen noemt jeugdrechter Suykerbuyk dat een gepaste oplossing, want internaten bieden 
een duidelijke structuur en dagritme. “Het is zeker niet altijd een plan B.” Ook kinderrechtencommissaris 
Naima Charkaoui ziet de internaten voor heel wat jongeren als een warme thuis, maar de zorgverlening moet 
mee evolueren. “Op dit ogenblik werken in internaten enkel opvoeders. Meer kwetsbare kinderen vragen 
meer gespecialiseerde zorg.” 

 

a) Welke problemen worden hier aangehaald? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Sommige kinderen zitten in een VOS: van welke VOS is er sprake in het artikel? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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c) Kinderen worden zeer zelden voor een volwassenrechtbank berecht. Waarom is het 
volgens jou belangrijk dat er een jeugdrechtbank is? Geef twee argumenten. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

10 EXPRESSIE 
 

10.1 Wat is kunst? 

 

Wanneer we spreken over kunst, denken we vaak meteen aan schilder-, of beeldhouwkunst. 

Er bestaan echter veel meer kunstvormen. Om al deze kunstvormen te ordenen gebruikt men 

vaak volgend schema: 

 

 

Je hebt je zeker de vraag gesteld waar musical nu eigenlijk thuishoort. Muziek en dans zijn 

vaak aan elkaar gebonden. Ook ontstonden er onder invloed van de nieuwe media 

mengvormen (bvb. interactieve videokunst). Het schema is dus verre van perfect.  

Misschien heb je jezelf ook de vraag gesteld of De Kreuners wel thuishoren in een 

classificatie van kunstvormen. Want, wanneer is iets kunst? Als JIJ het mooi vindt? Neen, 

kunstkritici gebruiken volgende criteria om iets als kunst te beschouwen: 

 

 

 

KUNST

muziek dans woord
beeld 

beeldende/plast. 
kunst
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- originaliteit: het werk moet origineel zijn, het mag geen kopie zijn van een bestaand 

werk 

- het werk moet deel uitmaken van een oeuvre: het werk is niet alleen een werk op zich, 

maar sluit aan bij andere werken van de kunstenaar 

- expressief: het werk moet een gevoel uitdrukken, en de beschouwer moet er eventueel 

zijn eigen gevoelens in kunnen terugvinden 

- de vormgeving is belangrijk: er moet aandacht geschonken worden aan lichtinval, 

kleurgebruik, materialen, … 

 

 

10.2 KUNST BELEVEN 
 

Theorie: Kunstbeleving vertrekt van wat je zelf denkt en voelt. Niet feiten of kunstkenmerken, 

maar wat kunst met jou doet is het uitgangspunt.  

Kunst ervaren verloopt in drie stappen: kunst beleven, kunst bestuderen en kunst begrijpen. 

 

STAP 1: Kunst beleven 

Beschrijf wat je voelt, denkt en meemaakt tijdens het kijken naar, lezen van of luisteren naar 

kunst. De  nadruk ligt op het persoonlijk: je moet ervaren wat het kunstwerk jou te vertellen 

heeft.  

Door je ervaring precies te omschrijven en te vergelijken met wat je wel mooi vindt, krijg je 

inzicht in je eigen voorkeuren. Bovendien kan ook een negatieve ervaring je nieuwsgierig 

maken naar de achtergrond en de bedoeling van de kusntenaar. 

 

STAP 2: Kunst bestuderen 

Als je je eigen ervaring hebt weergegeven, is het tijd om te kijken naar het hoe en het waarom 

van een kunstwerk. Welke inhoud, vorm, functie heeft het werk? 

 

Je moet daarom de omstandigheden leren kennen waaronder een kunstwerk is gemaakt: 

- Wie is de opdrachtgever? 

- Wat heeft het kunstwerk te zeggen? 

- Waarom heeft de kunstenaar dit werk gecreëerd? 

- Waarom maakt men gebruik van dit materiaal of medium? 

Je moet dus het kunstwerk in zijn geografische en historische context plaatsen wil je het kunnen 

begrijpen. 
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STAP 3: Kunst begrijpen 

Na het beleven en het bestuderen komt de toeschouwer tot het begrijpen van een kunstwerk. 

Een kunstwerk is nooit zomaar ontstaan.  Je moet de wereld van de kunst leren begrijpen. 

Informatie over betekenissen, het verhaal dat achter het kunstwerk zit, de bedoeling van de 

kunstenaar, meningen van anderen, kritiek van vakmensen, het zijn allemaal zaken die je eigen 

beleving kunnen verduidelijken en verrijken. 

Opdracht: Selecteer een kunstwerk naar keuze en beantwoord volgende vragen. Voeg het 

kunstwerk toe in bijlage! 

STAP 1: 

Welk kunstwerk heb je gekozen?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vertel iets meer over de kunstenaar. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat vind je van dit kunstwerk? (mooi, lelijk, saai, spannend, ontroerend, ….) Waarom? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Spreekt het werk je aan? Waarom wel,  niet? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Kan je in dit kunstwerk zaken herkennen of niet? Is het met andere woorden een figuratief 

werk waar je dingen in herkent of is het een abstract werk? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Soms minstens 3 zaken op die je opvallen in het schilderij. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Welke naam zou jij aan het kunstwerk geven en waarom? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

STAP 2: 

Inhoud: denk je dat het werk een verhaal uitbeeldt? Wat zou het dan kunnen vertellen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vorm: Welke kleuren heeft de kunstenaar gebruikt? Welk gevoel roepen deze kleuren bij je op? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Waarom is dit volgens jou kunst? Geef zo veel mogelijk redenen en leg uit.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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STAP 3: Zoek op internet wat achtergrondinformatie over je gekozen kunstwerk.  

Naam van het kunstwerk? Vind je dit een passende naam? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Begrijp je het kunstwerk beter nu je de achtergrond kent? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Is je waardering voor het kunstwerk veranderd? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Evaluatieformulier 

Waren de vragen duidelijk? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Heb je alles uitgebreid toegelicht? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vond je de onderdelen boeiend? Geef je mening kort weer. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Heb je door deze instroomcursus een beter idee van wat de richting Humane Wetenschappen 

inhoudt?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zijn er nog algemene vragen/opmerkingen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


