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A. Sociale Facilitatie
Omschrijving begrip:
Context: Groepsgedrag en individueel gedrag. Gedraagt men zich anders wanneer ze
worden vergezeld door andere personen? Sociale facilitatie is het effect dat de
aanwezigheid van anderen heeft op het uitvoeren van een bepaalde taak. Sociale
Facilitatie is de tendens van mensen om het beter te presteren op een simpele taak en
slechter op een complexe taak op het moment dat er andere mensen in dezelfde ruimte
zijn en dus de individuele prestaties kunnen worden geëvalueerd. De aanwezigheid van
anderen veroorzaakt een soort opwinding (arousal) waardoor men het gedrag zal
vertonen dat men het beste kent. Voor eenvoudige taken leidt dit meestal tot het juiste
gedrag, bij complexere taken zal dat gedrag vaak fout of inefficiënt zijn.
Bronnen Sociale facilitatie:
Bronnen Definitie
Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2007). Social Psychology. Person
Education, New Jersey, VS.
Brehm, S.S., Kassin, S.M., Fein, S., Mervielde, I. & Van Hiel, A. (2006) Sociale
psychologie. Gent:Academia Press
Nelissen, M. (1996) Lexicon van de gedragsbiologie. Apeldoorn: Garant
Zimbardo, P.G., Weber A. L. & Johnson R.L. (2007) Psychologie: de essentie.
Amsterdam: Pearson Education

Bronnen Materiaal
Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2007). Social Psychology. Person
Education, New Jersey, VS.
Payne, B. K., Jacoby, L. L., & Lambert, A. J. (2001). Attitudes as accessibility bias:
Dissociating automatic and controlled components. In Hassin, R., Bargh, J. &
Uleman, J. (eds). The New Unconscious. Oxford.
Wikipedia. (2014). Sociale facilitatie. Verkregen via nl.wikipedia.org/wiki/
Sociale_facilitatie
Wikipedia. (2014). Wet van Yerkes-Dodson. Verkregen via http://nl.wikipedia.org/
wiki/Wet_van_Yerkes-Dodson
Zajonc, R. (1965). Simple maze. Verkregen via http://chshin.com/blog2/wpcontent/uploads/2012/10/Social-facilitation-effect-Zajonc-experiment-01.png
Zajonc, R. (1965). Complex maze. Verkregen via http://s2.hubimg.com/
u/8057503_f260.jpg
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1a. Gedragsexperiment Sociale facilitatie bij Kakkerlakken (Zajonc, 1965)
Men wilde weten of de aanwezigheid van andere mensen onze prestaties op een taak
(gedrag) beïnvloeden. Er is door Zajonc (1965) onderzoek met kakkerlakken gedaan. De
kakkerlak bleek zich anders te gedragen wanneer er soortgenoten present aanwezig
waren. De prestatie van kakkerlakken verschilde wanneer het doolhof waarin zij zich
bevonden simpel of complex was. Aan de leerlingen wordt telkens gevraagd om
voorspellingen te doen en hierover te discussiëren. Zie het lesvoorbereidingsschema
voor verdere instructies.

Bron 1. Werkblad simpele doolhof / Powerpoint 1.
Schematische illustratie kakkerlakken experiment Zajonc (1965)

Bron 2. Werkblad complexe doolhof/ Powerpoint 2.
Schematische illustratie kakkerlakken experiment Zajonc (1965).

6

2a. Cognitief experiment: facilitatie van stereotyperings-gedrag (Payne, 2001)
Men wilde weten of de aanwezigheid van andere mensen onze manier van denken
beinvloeden. In het cognitief experiment van Payne (2001) is de facilitatie van
stereotyperings-gedrag onderzocht.
Zeer kort werd een persoon op een pc afgebeeld, een Afro-Amerikaan of Blanke
Amerikaan. De participant kreeg telkens de vraag of de afgebeelde persoon een pistool
in zijn handen had of normaal gereedschap. Wanneer andere mensen aanwezig zijn, dan
wordt het dominante vooroordeel (automatische gedachte) sneller uitgelokt en
uitgevoerd. Er blijkt een grotere stereotype bias wanneer men denkt door publiek te
worden geëvalueerd. Dit effect van sociale facilitatie blijkt vooral bij sociaal angstige
mensen sterk te zijn. Zie het lesvoorbereidingsschema voor verdere instructies.
Bron 3. Werkblad facilitatie van stereotyperings-gedrag / Powerpoint 3.
Schematische illustratie experiment Payne (2001)

3a. Samenstelling van informatie over verklaringen van sociale facilitatie
De bedoeling is dat de leerlingen in eigen woorden de onderstreepte woorden en
verklaringen van sociale facilitatie gaan vatten. De verklaringen worden verwerkt in een
poster. Zie het lesvoorbereidingsschema voor verdere instructies.
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Bron 4. Bijlage 1. Tekst Sociale Facilitatie
Robert Zajonc (1965) onderzocht dat aanwezigheid van anderen de prestaties beïnvloed; negatief
wanneer het gaat om complexe taken en positief wanneer het gaat om simpelere taken. Na zijn
onderzoek waarin hij kakkerlakken gebruikte stelde hij dat het fenomeen verklaard kan worden
door oorzaken die gelijktijdig een rol spelen, waarbij verhoogde ‘arousal’ een kernelement is
De aanwezigheid van anderen leidt volgens tot een verhoogde arousal. Arousal betekent
het ontstaan van een soort spanning, opwinding of alertheid wanneer andere soortgenoten in de
buurt zijn. Door de nabijheid van anderen wordt de arousal in het lichaam verhoogd. Die
verhoogde arousal (extra spanning en alertheid) zorgt ervoor dat de acties die op een bepaald
moment dominant zijn, makkelijker worden uitgevoerd. Dominante acties zijn gedragingen die
spontaan worden uitgelokt door de situatie. Bij eenvoudige of goed geoefende taken is de
gewenste reactie meestal al dominant. Dit wil zeggen dat de aanwezigheid van anderen de actie
nog zal versnellen, waardoor het gewenst gedrag sociaal gefaciliteerd wordt.
Kenmerkend voor een moeilijke taak is dat de gewenste reactie niet dominant is. De
gedragingen die nodig zijn om de moeilijke taak uit te voeren zijn nog niet aangeleerd, of nog
niet vaak genoeg geoefend en dus niet automatisch. Bij het leren van een taak komt het er net op
aan, de spontaan opgeroepen (verkeerde) reactie te vervangen door een correcte respons. Zolang
dit laatste niet gedaan is, blijven de verkeerde reacties dominant, waardoor de taak trager wordt
uitgevoerd. Bij moeilijke taken, zal het gedrag dan belemmerd worden door verhoogde arousal
van het lichaam. (tot hier klassikaal lezen)
Een andere verklaring wordt gegeven door sociaal wetenschappers, wanneer het om een
experiment met mensen gaat. Kakkerlakken zullen immers niet bezorgd zijn over wat de andere
kakkerlakken in zijn buurt over hem denken. Mensen zijn echter vaak bezorgd over hoe anderen
over je denken. Wanneer je het gevoel hebt dat andere mensen je aan het beoordelen zijn op je
prestaties, kan het zijn dat schaamte ontstaat wanneer de taak niet goed gaat, of niet goed lijkt te
gaan. De bezorgdheid dat men wordt beoordeelt kan arousal veroorzaken. Deze theorie wordt de
‘Evaluation-apprehension’ (Evaluatie-angst) theorie genoemd. De arousal ontstaat dus niet
omdat er andere mensen aanwezig zijn, maar juist omdat de persoon het gevoel heeft dat deze
andere mensen hem aan het evalueren zijn. Wanneer een mens het idee heeft geëvalueerd te
worden, presteert hij/zij op eenvoudige taken beter.
Een laatste verklaring die wordt gegeven voor sociale facilitatie; het sociaal gegeven dat
mensen slechter presteren op een complexe taak wanneer er toeschouwers zijn, maar beter
presteren op een simpele taak wordt vanuit de Distraction-conflict (Afleiding en conflict) theorie
uitgelegd. Hierbij wordt uitgelegd dat mensen door aanwezigheid van anderen afgeleid worden
van de taak die ze moeten uitvoeren. Mensen zijn slecht in het focussen op twee taken tegelijk.
Deze theorie stelt dus dat arousal wordt opgewekt door anderen, omdat er een intern conflict
ontstaat: aan de ene kant wil men aandacht besteden aan de taak, maar aan de andere kant is men
geneigd aandacht te besteden aan de anderen. Hierdoor gaan eenvoudige taken makkelijker (dit
is al een automatisme), terwijl er onvoldoende aandacht is voor complexe taken, waardoor hier
prestatieverslechtering optreedt.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2007). Social Psychology. Person
Education, New Jersey, VS.
Wikipedia. (2014). Sociale facilitatie. Verkregen via nl.wikipedia.org/wiki/
Sociale_facilitatie
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4a. De wet van Yerkes-Dodson: het omgekeerde U-model.
Herhaling bevindingen kakkerlakken experiment  Theorie: De wet van YerkesDodson. Dit is een empirisch vastgestelde wet die aantoont dat er een relatie is tussen
het stressniveau en de prestatie. De term stressniveau was hier synoniem
met arousalniveau. Omdat de relatie in een grafiek de vorm heeft van een omgekeerdeU, spreekt men soms ook wel van het omgekeerde-U-model.
Vraag aan leerlingen:
- Wat betekent dit precies?
Dit betekent dat het omslagpunt bij moeilijke taken eerder (dus; bij lagere stress- of
arousalniveaus) optreedt dan bij eenvoudige taken.
Theoretische verklaringen, die in bron 4. staan genoemd (in de eerste 4 alineas, tot de
witregel) koppelen aan hypothesen over prestatie van mensen, met het omgekeerde Umodel in bron 5. als extra hulpmiddel om de volgende vragen te beantwoorden:
- Als je een proefwerk moet maken en je hebt goed geleerd? Wel/geen anderen om je
heen?
- Als je nieuwe stof moet leren voor een proefwerk? Wel/geen anderen om je heen?
Zie het lesvoorbereidingsschema voor verdere instructies.
Bron 5. Grafiek: Het omgekeerde U-model van Yerkes-Dodson
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LESVOORBEREIDINGSFORMULIER
 Benodigdheden voor groep met 28 leerlingen, ASO 3e graads (twee lesuren)
 4 werkbladen/ powerpoints
 1 bordschema
 28x bijlage 1. uitprinten met uitleg verklaringen van sociale facilitatie.
 7 a2 posters en stiften
 Decretale specifieke eindtermen (DSET). De leerlingen kunnen:
(25) zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen,
te ordenen en te bewerken.
(26) over een gedrags- of cultuurwetenschappelijk vraagstuk een onderzoeksopdracht
voorbereiden, uitvoeren en evalueren.
 Leerplandoelstellingen GO! (met decretale specifieke eindtermen vermeld)
Algemeen: Een aantal basisbegrippen uit verschillende menswetenschappelijke
disciplines begrijpen, correct kunnen gebruiken en er voorbeelden van kunnen geven.
Conformisme versus persoonlijke identiteit:
41. De leerlingen kunnen via sociaal-psychologische experimenten uitleggen hoe
conformisme en gehoorzaamheid ons gedrag en onze identiteit beïnvloeden.
Onderzoekscompetentie:
(25) 65. De leerlingen kunnen zich oriënteren op een cultuur- of gedragswetenschappelijk onderzoeksprobleem door gericht informatie te ordenen en te bewerken.
(26) 67. De leerlingen kunnen een cultuur- of gedragswetenschappelijke onderzoeksopdracht uitvoeren,
VOET: Gemeenschappelijke stam: Creativiteit
 De leerlingen kunnen orginele ideeen en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren.
Context:
6. Sociorelationele ontwikkeling  Doorprikken vooroordelen,
stereotypering, ongepaste beinvloeding en machtsmisbruik.
Leren Leren: 5. InformatiebewerkingDe leerlingen kunnen informatie samenvatten/
6. Probleemoplossing  De leerlingen kunnen op basis van
hypothesen en verwachtingen mogelijke oplossingswijzen realistisch
inschatten en uitvoeren.
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LESDOELSTELLINGEN
1. Herinneren: De leerlingen halen kennis uit het lange-termijn geheugen (les: sociale
cohesie) en verbinden deze aan het gepresenteerde filmpje over kuddegedrag, waaruit
herkent wordt dat aanwezigheid van anderen het individuele gedrag beïnvloedt
2. Begrijpen:
a. De leerlingen voorspellen na uitleg over de basisopstelling van het
kakkerlakkenexperiment, op basis van eigen ervaring of op een makkelijke/complexe
taak slechter/beter gepresteerd wordt en schrijven hun voorspelling op.
b. De leerlingen merken onderscheid op tussen feiten (berust op wetenschappelijk
onderzoek) en meningen (berust op eigen ervaring) na het uitreiken van de
wetenschappelijke onderzoeksresultaten van het kakkerlakken experiment.
c. De leerlingen lichten het verschil tussen een simpele en een complexe taak toe bij het
kakkerlakkenexperiment.
d. De leerlingen brengen de vier situaties van het kakkerlakken experiment schematisch
in kaart met onderscheid tussen simpel/moeilijke taak en slechte/goede prestaties
e. De leerlingen vatten in eigen woorden samen hoe sociale facilitatie werkt bij
kakkerlakken aan de hand van verkregen informatie (1e argumentatie tekst): (dominante
acties / arousal)
3. Toepassen: De leerlingen implementeren de procedures uit het kakkerlakken
experiment naar een cognitief/gedragsexperiment voor mensen.
4. Analyseren:
a. De leerlingen structureren de verklaringen van sociale facilitatie en vatten deze in de
kern samen (op een poster).
b. De leerlingen koppelen elementen (automatische responsen) uit sociale facilitatie
theorie aan de sociale cohesie theorie.
c. De leerlingen integreren de hypothesen van het gedragswetenschappelijke experiment
(kakkerlak) in hypothesen van een cognitief-wetenschappelijk experiment (raciale
attitude - vooroordelen)
5. Creëren:
a. De leerlingen ontwerpen een eigen gedrags of cognitiefexperiment om sociale
facilitatie bij mensen te onderzoeken.
b. De leerlingen formuleren eigen hypothesen voor hun gedrags/cognitief experiment
over sociale facilitatie bij mensen.
6. Evalueren: De leerlingen kunnen via sociaal-psychologische experimenten uitleggen
hoe conformisme en gehoorzaamheid ons gedrag en onze identiteit beïnvloeden.
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LESVOORBEREIDINGSSCHEMA
L
E

II. Leer- en vormingsproces

TIJD

Les
doel

LEERINHOUD

0-4
min.

41.
1.

Herinnering. Herhaling
van vorige week rondom
sociale beïnvloeding
(conformisme en
gehoorzaamheid):
Experiment van Asch

ACTIVITEITEN

III. Evaluatiefase

MEDIA

EVALUATIEMOMENTEN

Filmpje
Experiment van
Asch

Er wordt mondeling getest wat de leerlingen
zich nog herinneren uit de vorige les.
- Wie weet wat het experiment van Asch is, dat
ik de vorige les kort heb aangehaald?
- Waaruit blijkt dat de mens zich conformeert
aan de groep waartoe hij/zij wil behoren?

Werkblad
Simpel
doolhof

De leerlingen moeten zelf nadenken over de
door Zajonc opgestelde experiment 1:
- Presteert de kakkerlak beter of slechter in het
doolhof 1, wanneer er soortgenoten aanwezig
zijn? Schrijf een eigen antwoord
(slechter/beter) op onder het figuur werkblad 1.
- Vergelijk daarna met met je buurman de
antwoorden. Van elk tweetal kort een
argument klassikaal bespreken.
- Een stemming aangaande de ‘juiste’
voorspelling met diens onderbouwing om tot
een klassikale consensus/ meerderheid te
komen.
- Aan leerlingen die zich conformeren aan de
voorspelling van de meerderheid vragen wat
hen tot conformeren aanzette.
- Vervolgens het werkelijke antwoord invullen
in het bordschema.
- In dit doolhof zullen kakkerlakken sneller de
uitgang vinden wanneer er andere
kakkerlakken aanwezig zijn.
Klassikaal:
- Waarom houdt het tweede figuur een
complexe taak in?
Vervolgens aan een andere leerling:
- Wat kan voor mensen een complexe taak
inhouden?

Een.be (2012). Ook getest
op mensen: de mens, een
kuddedier.

4-10
min.

1011
min.

2a.
2b.
2d.

Bespreken van het
experiment van Zajonc
en diens 1e hypothese
(Simpele experiment).
- De kakkerlak haat licht
en wil zo snel mogelijk
naar het donker (goal).
In het experiment zijn
andere kakkerlakken
achter glas als
toeschouwers wel/niet
aanwezig.

6.
41.

Terug refereren naar
conformisme in klas.

2c.

Bespreken van het
experiment van Zajonc
en diens 2ehypothese.
Het verschil duiden
tussen complexe en
simpele taken.

Bordschema
Notitie
nemen
Stemming
Vraaggesprek

Bordschema
(niet
ingevuld,
1e deel
invullen)
Vraaggesprek

Werkblad
Complexe
doolhof
Bordschema
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1116
min.

1620
min.

2a.
2b.
2d.

2e.

3.

Bespreken van het
experiment van Zajonc
en diens 2e hypothese
(complex) benoemen.
- De kakkerlak haat licht
en wil zo snel mogelijk
naar het donker (goal).
In het experiment zijn
andere kakkerlakken
achter glas als
toeschouwers wel/niet
aanwezig.

Demonstreren

Theorie sociale
facilitatie uitleggen met
behulp van het werkblad
Sociale facilitatie en de
wet van Yerkes/Dodson;
klassikaal lezen 1e 4
alineas. Bespreken van
onder andere de termen:
arousal/dominante acties

Doceren

Uitleg omgekeerde Umodel (Yerkes/Dodson)

Antwoord aan de hand
van verklaring met
inbegrip van: ‘’Simpele
taak/ Complexe taak/
Dominante actie/
Arousal’’

Werkblad
complexe
doolhof

Notitie
nemen
Vraaggesprek
Discussie

Bordschema:
(2e deel
invullen)

Bordschema
Klassikaal volledig
lezen
ingevuld
Artikels
verwerken

Bijlage
tekst
Sociale
facilitatie

Vraaggesprek
Grafiek
Yerkes/
Dodson

- Voorspel de uitkomst van het door Zajonc
opgestelde experiment 2, door een eigen
antwoord op te schrijven onder het figuur
(Slechter/beter).
- Vervolgens middels vingers in de lucht de
antwoorden evalueren. Korte discussie is
mogelijk tussen leerlingen.
- Vervolgens het werkelijke antwoord invullen
in het bordschema, door de klas de antwoorden
te laten zeggen.
Antwoord: In dit complexe doolhof zullen
kakkerlakken minder snel het donker (goal)
bereiken wanneer anderen aanwezig zijn.
Klassikaal:
- Wat is Arousal?
- Wat zijn Dominante acties?
- Wat betekent het omgekeerde u-model?
(Dit betekent dat het omslagpunt bij moeilijke
taken eerder (dus; bij lagere stress- of
arousalniveaus) optreedt dan bij eenvoudige
taken)
Theorie koppelen aan hypothesen prestatie
mensen (Yerkes/Dodson):
- Als je een proefwerk moet maken en je hebt
goed geleerd?
Wel/geen andere leerlingen om je heen?
- Als je nieuwe stof moet leren voor een
proefwerk?
Wel/geen andere leerlingen om je heen?
Vb. Als je nieuwe stof moet leren is dit een
complexe taak. De actie is nog niet dominant/
niet automatisch, je kent de stof immers nog
niet. Bij moeilijke taken wordt je juist geremd
door de arousal in je lichaam.
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2022
min.

41.
2b.
4b.
6.

2225
min.

4c.

Terugkoppeling naar
sociale cohesietheorie.

Vraaggesprek

Koppelen van
gedragsstudies naar
cognitieve studies:
Uitleg cognitief
onderzoek Payne
(2001): Facilitatie van
stereotyperings-gedrag.
Zeer kort werd een
persoon op een pc
afgebeeld (AfroAmerikaan/Blanke
Amerikaan): de
participant kreeg de
vraag of de afgebeelde
persoon een pistool in
zijn handen had of
normaal gereedschap.

Doceren

Werkblad
Payne
(2001)

Uitleggen dat een mens vaak vooroordelen
heeft over een groep waartoe hij/zij zelf niet
behoord. Deze vooroordelen zijn automatische
gedachten en leiden tot dominante acties.
- Wat zijn vooroordelen precies?
- Welke stereotype-bias herken je uit dit plaatje
(Payne, 2001) en herken je deze bias vanuit
eigen ervaring?
- Wanneer anderen aanwezig zijn, wordt dan
sneller of langzamer een automatische
gedachte zoals een vooroordeel uitgelokt?
Uitkomst: Er blijkt meer stereotype bias
wanneer men denkt door publiek te worden
geëvalueerd. Vooral bij sociaal angstige
mensen. Wanneer dus andere mensen
aanwezig zijn, dan wordt het dominante
vooroordeel (automatische gedachte) sneller
uitgelokt en uitgevoerd.

(let op! Enkel als
‘primings- techniek’.)
Volgende les hierop
doorgaan. Dit slechts als
kleine introductie.
3055
min.

65.
67.
3.
4a.
5a.
5b.
5c.

Leerlingen verzinnen in
kleine groepen zelf een
experiment voor
mensen, waarbij een
simpele taak/complexe
taak moet worden
uitgevoerd (niet schoolgerelateerd).
Daarbij moeten de
leerlingen eigen
hypothesen formuleren.
De verklaringen van
sociale facilitie bij
mensen zullen zij vinden
op het werkblad (2e of 3e
verklaring verwerken).

Terugrefereren naar conformisme in klas.
- Geef voorbeelden van eigen conformisme
aan groep. Antwoorden: conformeren aan
bepaalde stijl schooltas, kapsel.

Volgende les terughalen door de vraagstelling:
Hoe kunnen sociale cohesie en sociale
facilitatie raciale sterotypering versterken?)
Groepswerk
Artikel
verwerken

Bijlage
tekst
Sociale
Facilitatie
Grafiek
Yerkes/
Dodson

Het maken van een poster, met de bedoeling
dat elk groepje volgende week hun
onderzoeks-voorstel gaat presenteren als zijnde
‘gedragsonderzoekers’. De onderstreepte
woorden in de bijlage: Tekst ‘’Sociale
facilitatie’’ moeten op de poster komen te
staan. Tijdens de presentatie volgende week
zullen ze deze woorden moeten uitleggen in
eigen woorden.
Welke twee van de vier leerlingen van een
groep de ‘onderzoeks-presentatoren’ zijn
wordt volgende les pas uit-gemaakt (door
docent). Hierdoor zullen alle groepsleden zich
goed moeten voorbereiden.
Bij het opstellen van hypothesen:
- Wat is jullie hypothese H0?
- Wat is jullie hypothese H1?

Bordschema: (zelf invullen tijdens de les)
Sociale Facilitatie:
Simpele taak
Slechtere prestatie
Geen toeschouwers
Betere prestatie
Wel toeschouwers

Complexe taak
Betere prestatie
Slechtere prestatie
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B. Sociale cohesie
Omschrijving begrip:
Context: Groepsgedrag en individueel gedrag. Wat verbindt mensen en wat heeft dit
voor gevolgen voor de samenleving en de mensen onderling?
Elk persoon is individu met eigen kennis en eigen vaardigheden maar daarnaast
is de mens een groepsdier. Dit begrip duidt op het feit dat groepsleden steeds elkaars
gezelschap opzoeken en in de groep bij elkaar willen blijven. De sterkte van de cohesie
is afhankelijk van verschillende factoren zoals het doel van de groep, externe bedreiging
door andere groepen, gelijkgestemdheid van de verschillende leden in de groep,…
Afhankelijk van de sterkte van de cohesie is het voor een individu gemakkelijker of juist
moeilijker om bij een groep te komen of die te verlaten. Dit concept speelt dan ook een
grote rol bij onderzoek naar o.a. diversiteit en migratie.
Bronnen
Bronnen Definitie
Brehm, S.S., Kassin, S.M., Fein, S., Mervielde, I. & Van Hiel, A. (2006) Sociale
psychologie. Gent: Academia Press
Huygen, A. & de Meere, F (2008) De invloed en effecten van sociale samenhang:
verslag van een literatuurverkenning. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
http://www.kruispuntmi.be
Bronnen Materiaal
Banter, B. Cartoon. Verkregen via http://www.stampmedia.be/2012/03/ vrouwen-ende-islam-een-gewaarschuwd-vrouw-is-er-twee-waard/
Bircan, T., Hooghe, M., Kayaoglu, A. (2009). Inkomensongelijkheid,
migratiepatronen en sociale ongelijkheid in Vlaanderen. Studiedienst van de
Vlaamse Regering, Room: Sint Niclaas, 363-378. Verkregen via
verkregen via http://www.socialecohesie.be/2009_sociale_staat_VlaanderenBircan.pdf
Een.be. (2012). Ook getest op mensen: de mens, een kuddedier. Verkregen via
http://www.een.be/programmas/ook-getest-op-mensen/de-mens-eenkuddedier
Fitzpatrick, E. (2012). Orchestra Fail. Verkregen via
https://www.youtube.com/watch?v=IjXnTesKKxk
Het Liftexperiment. Verkregen via http://www.kennislink.nl/publicaties/me
ns-ook-kuddedier
Het Solomon Asch experiment. Verkregen via http://www.age-of-thesage.org/psychology/social/asch_conformity.html
Koppiekoppie. (2013). Verkregen via http://www.radio1.be/programmas/
koppiekoppie/waarom-zijn-we-zo-trots-op-de-groep-waar-we-toe-behoren
Reeskens, T., Hooghe, M. (2009). Bemoeilijkt etnisch-culturele diversiteit het
samenleven in Vlaanderen? Het effect van lokale diversiteit op sociaal
kapitaal in Vlaamse gemeenten. Studiedienst van de Vlaamse Regering,
Room: Sint Niclaas, 427-443. Verkregen via http://www.socialecohesie.be/
2009_sociale_staat_Vlaanderen.pdf
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SCIV. (2011). Onderzoeksproject Sociale Cohesie Indicatoren in Vlaanderen.
Verkregen via http://www.socialcohesion.eu en http://www.socialecohesie.be/
Van der Veen, G. (2014). VWO 5 Hoofdstuk 4: Paragraaf 6: Sociale Cohesie
Verkregen via https://www.youtube.com/watch?v=1-J-uaIUH98
1b. Geluidsfragment: Belang van sociale cohesie in een orkest.

Bron: Fitzpatrick, E. (2012). Orchestra Fail. Verkregen via
https://www.youtube.com/watch?v=IjXnTesKKxk
Met dit voorbeeld wordt kan de les goed worden ingeleid. Er is binnen dit orkest totaal
geen sprake van sociale cohesie. Begin de vraag wat sociale cohesie inhoudt in het
orkest en hoe men dit kan generaliseren naar de Belgische samenleving.
Andere vragen zoals: is er sprake van sociale cohesie in Europa?
2b. Beeldfragment: 4 manieren van sociale bindingen uitgelegd

Bron: Van der Veen, G. (2014). VWO 5 Hoofdstuk 4: Paragraaf 6: Sociale Cohesie
Verkregen via https://www.youtube.com/watch?v=1-J-uaIUH98
Duur: 9.53 minuten (Let op: NLe voorbeelden).
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Opdracht aan leerlingen:
- Schrijf mee tijdens het kijken naar het filmpje welke vier manieren van binding
bestaan.
- Waarom zijn economische bindingen verzwakt?
- Bedenk voorbeelden van 3 bindingen in elk van deze 4 domeinen die voor België/
jezelf toepasbaar zijn.
Antwoord:
1. Affectieve bindingen: collectieve ervaring of kenmerk (religie/kledingstijl) verbindt.
Behoefte aan genegenheid.
2. Economische bindingen: in materiele zin afhankelijk van elkaar zijn (arbeidsdeling
om gezamenlijk een samenleving te vormen). Door globalisering: differentiatie in plaats
waar producten worden gemaakt: verspreid over de hele wereld. Binding met veel
producten is verzwakt.
3. Cognitieve binding: kennis: je leert van andere mensen. Docent-leerling.
Communicatienetwerken. Waar halen wij de informatie vandaan, vb. internet?
Historische kennis; dodenherdenking.
4. Politieke binding: organisatie. Gemeenschappelijke bijdragen dmv belasting.
Hierdoor aan elkaar verbonden. De grondwet; vrijheid van meningsuiting. Stemmen.
3b. Beeldfragment: Groepsgedrag. De mens: een kuddedier

Bron: Een.be. (2012). Ook getest op mensen: de mens, een kuddedier. Verkregen via
http://www.een.be/programmas/ook-getest-op-mensen/de-mens-een-kuddedier
Duur: 8 minuten
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Met daarin onder andere:
- Het lift experiment

Plaatje verkregen via http://www.kennislink.nl/publicaties/mens-ook-kuddedier
-

Het Solomon Asch experiment

Plaatje verkregen via http://www.age-of-the sage.org/psychology/social/ asch_
conformity.html
(Zie lesvoorbereidingsschema Sociale facilitatie Inleiding)
Opdracht leerlingen:
- Beschrijf per experiment waaruit blijkt dat de mens zich conformeert aan de groep
waartoe hij/zij wil behoren?
4b. Geluidsfragment: Radioprogramma: Koppiekoppie – deel 1 - 06/08/2013
‘Waarom zijn we trots op de groep waar toe we horen? Als de Rode Duivels
wereldkampioen worden, zijn we plots allemaal Belg. Wint Kim Clijsters een Grand
Slam, dan staan we mee te schitteren. Terwijl niemand van ons deel had aan die finale.’
Bron: Koppiekoppie. (2013). Waarom zijn we zo trots op de groep waartoe we behoren?
Verkregen via http://www.radio1.be/programmas/koppiekoppie/waarom-zijn-we-zotrots-op-de-groep-waar-we-toe-behoren
Vanaf: 50:30
Opdracht leerlingen tijdens het luisteren naar het radiofragment:
- Schrijf op waarom men zich identificeert met een groep, zoals de Rode Duivels
Antwoorden:
Het geeft vorm aan eigen identiteit
Je eigen identiteit wordt bevestigd door je te identificeren aan je eigen groep
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- Wat is het gevaar van identificatie met een bepaalde groep?
Antwoorden:
Categorisatie
Afzetten tegen nieuwkomers
Wij-zij denken discussie
- Kun je jezelf overal buitenzetten of ben je sowieso lid van een groep?
- Waarom hebben we groepen nodig?
Bedenk tot welke groepen je hoort/ met welke groep je je identificeert.
Tot welke groep behoor je niet? Hoe zie je die groep?
5b. Cartoon: wij/zij gevoel door ‘in/out group’ denken en stereotypering

Bron: Banter, B. Cartoon. Verkregen via http://www.stampmedia.be/2012/03/ vrouwenen-de-islam-een-gewaarschuwd-vrouw-is-er-twee-waard/
Deze cartoon laat goed zien hoe men zich bindt aan een groep, de in-group; en daardoor
andere groepen ziet als out-group. Door identificatie met de standaarden, normen en
waarden van de in-group worden in de regel de standaarden, normen en waarden van de
groep waartoe je niet behoort als negatiever gezien. Deze cartoon geeft een mooi beeld
van de stereotypering die heerst, doordat men altijd vanaf zijn eigen groep naar de ander
kijkt. Koppel sociale cohesie aan stereotypering.
Opdracht leerlingen:
- Welke stereotyperingen worden hier genoemd?
- Hoe kun je deze cartoon terugkoppelen aan sociale cohesie?
- Welke stereotypen ken je; in Muziek? Kleding? Geloof? Etnisch? Sexe? Etc.
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- Discussie: Lijdt de sociale cohesie in Belgie onder globaliseringseffecten?
Is er in Belgie/Europa nog sprake van sociale cohesie?
Wordt sociale cohesie verstoord door immigranten?
6b. Webpagina: Onderzoeksproject Sociale Cohesie Indicatoren in Vlaanderen.
Bron: SCIV (2011). Onderzoeksproject Sociale Cohesie Indicatoren in Vlaanderen.
Verkregen via http://www.socialcohesion.eu en http://www.socialecohesie.be/
Opdracht leerlingen. Lees en beantwoordt de volgende vragen:
- Waarom is het nuttig om sociale samenhang te bestuderen?
- Op welke gebieden kan sociale cohesie een positieve impact hebben? Verzin zelf
voorbeelden bij deze gebieden (gebruik de krant/digitale media)
- Hoe wordt sociale cohesie bedreigd? Geef ook voorbeelden (gebruik de
krant/digitale media)
Antwoorden via Informatie op site:
Uit tal van onderzoeken blijkt dat gemeenschappen waar meer samenhangen is tal van
maatschappelijke en individuele problemen voorkomen. Er zijn
duidelijke voorbeelden van de positieve impact van sociale cohesie wat betreft
gezondheid, welbevinden, participatie, vertrouwen in de medemens,
veiligheidsgevoelens, lokale identiteiten, maatschappelijke integratie, criminaliteit,
maatschappelijke promotie,
Sociale cohesie is een onderwerp dat in sociaal belang toeneemt. Omdat de
Europese samenlevingen steeds diverser worden en de economische globalisering
nieuwe vormen van sociale druk en ongelijkheid introduceert wordt de vraag "Wat
houdt de samenleving samen" steeds relevanter. Verschillende mogelijke bedreigingen
van sociale cohesie kunnen worden geïdentificeerd: sociale en economische uitsluiting,
discriminatie en ongelijkheid, of een gebrek aan adequate toegang tot openbare diensten.
Bovendien heeft de sociale samenhang ook een sterke normatieve en attitudinale
component: we veronderstellen dat de burgers in staat moeten zijn om hun medeburgers
en politieke instellingen te vertrouwen. Kortom, samenlevingen lijken te functioneren
als er een gevoel van verbondenheid heerst. Als ons doel is om de sociale cohesie te
bevorderen, betekent dit dat we zorgvuldige en betrouwbare controle-mechanismen
nodig hebben om na te gaan of sociale cohesie sterker wordt of net wordt bedreigd in
Europa.
7b. Artikel. De gevolgen van clustervorming op sociale cohesie in Belgie.
Bron: Bircan, T., Hooghe, M., Kayaoglu, A. (2009). Inkomensongelijkheid,
migratiepatronen en sociale ongelijkheid in Vlaanderen. Studiedienst van de Vlaamse
Regering, Room: Sint Niclaas, 363-378. Verkregen via http://www.socialecohesie.be/
2009_sociale_staat_Vlaanderen-Bircan.pdf
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Opdracht leerlingen. Lees en beantwoordt de volgende vragen:
- Wat is clustervorming?
- Is dit positief of negatief voor sociale samenhang in Belgie?
- Schrijf de korte en lange termijn effecten op van clustervorming.
- Hoe zou clustervorming kunnen worden tegengegaan?
- Wat is het huidige Belgische beleid omtrent clustervorming?
Antwoorden in het artikel. Theorie: migratie en ongelijkheid
De verwachting dat migratie leidt tot nieuwe patronen van ongelijkheid is goed
gefundeerd in het wetenschappelijk onderzoek (Chiswick, 1978; Leerkes e.a., 2007).
Zoals wetenschappers uit verschillende disciplines hebben vastgesteld, vertonen
migranten de neiging om een geografische cluster te vormen, die het hen
vergemakkelijkt zich aan te passen aan een nieuwe omgeving en te overleven in die
nieuwe wereld. De hulpbronnen binnen deze geografische cluster maken het immers,
zowel cultureel als materieel, gemakkelijker zich te vestigen in een nieuwe samenleving.
Clustervorming kan ook optreden als gevolg van netwerk- of kettingmigratie, waarbij de
nieuwkomers zich vestigen in de geografische nabijheid van reeds bestaande etnische
minderheden.
Dit soort clustergedrag kan echter een onzichtbare beschermingsmuur bouwen
rond deze gemeenschappen, waardoor het sociale cohesieniveau in de samenleving als
geheel kan verminderen. Er ontstaan dan immers getto’s of etnische enclaves in de
samenleving. Borjas (2001) toont aan dat etnische minderheden op korte termijn
voordelen halen uit dergelijk clustergedrag: men omringt zich immers met diegenen die
dezelfde taal spreken en dezelfde waardepatronen delen. Binnen deze netwerken kan
informatie worden uitgewisseld, en speelt ook solidariteit een belangrijke rol.
Op langere termijn kan deze vorm van etnisch sociaal kapitaal echter ook een
belemmering vormen voor opwaartse sociale mobiliteit: men blijft immers in één
bepaalde cultuurkring verkeren, en men maakt onvoldoende gebruik van de
mogelijkheden tot sociale en culturele mobiliteit die door de samenleving in haar geheel
worden geboden. Zeker voor wat betreft de slaagkansen in het onderwijssysteem en op
de arbeidsmarkt kan dergelijke clustervorming enkel negatieve effecten hebben. De
verwachting is dat geografische clustervorming onder etnische minderheden alleen maar
negatieve gevolgen zal hebben voor deze groep,zowel wat betreft onderwijsniveau,
werkgelegenheid als inkomen (Pedace & Rohn, 2008).
8b. Artikel: Verklaringen voor negatieve en positieve relaties tussen diversiteit en
sociale cohesie van de gemeenschap in Belgie
Bron: Reeskens, T., Hooghe, M. (2009). Bemoeilijkt etnisch-culturele diversiteit het
samenleven in Vlaanderen? Het effect van lokale diversiteit op sociaal kapitaal in
Vlaamse gemeenten. Studiedienst van de Vlaamse Regering, Room: Sint Niclaas, 427443. Verkregen via http://www.socialecohesie.be/2009_ sociale_staat_ Vlaanderen.pdf
Opdracht leerlingen. Lees en beantwoordt de volgende vragen:
- Wat is de centrale vraag van Reeskens en Hooghe?
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Antwoord: Dat immigratie de West-Europese samenlevingen de afgelopen halve eeuw
in grote mate heeft veranderd en er nog steeds op ingrijpt, is een ontegensprekelijk feit.
Echter, de overheersende toon in het debat is dat immigratie vooral op een negatieve
manier de samenleving gestalte geeft. Etnisch-culturele diversiteit zou het sociale
weefsel van de samenleving aantasten. De centrale vraag in deze bijdrage is bijgevolg of
etnisch-culturele diversiteit het sociaal kapitaal in Vlaanderen aantast. Met andere
woorden: is het moeilijker samenleven in een gemeente met een grote aanwezigheid van
vreemdelingen?
- Wat zijn verklaringen binnen literatuur voor negatieve en positieve relaties tussen
diversiteit en samenhang van de gemeenschap? Leg de theorieën in eigen woorden
uit. Zoek voorbeelden uit het nieuws/ cartoons etc. waarin een van de theorieën
wordt geïllustreerd.
- Welke theorie ondersteun je zelf met meest? Leg uit.
Antwoorden:
Verklaringen voor een negatieve relatie
In de literatuur zijn er 4 belangrijke theorieën aanwezig die verklaren waarom diversiteit
zou kunnen leiden tot een aantasting van het gemeenschapsleven.
De eerste theoretische verklaring voor een negatieve relatie tussen etnisch-culturele
diversiteit en sociale cohesie is het zogenaamde ‘homofilie-argument’, waarmee bedoeld
wordt dat contact tussen gelijkaardige mensen vaker plaatsheeft dan contact tussen
mensen die van elkaar verschillen (McPherson e.a., 2001). We zijn geneigd contact te
zoeken met mensen die op ons lijken. Persoonskenmerken die de samenstelling van
groepen be-433 Focus - Sociale participatie palen, beperken zich niet alleen tot leeftijd,
geslacht of sociaaleconomische achtergrond maar ook de etnisch-culturele achtergrond
bepaalt sterk de samenstelling van groepen. In de VS blijkt bijvoorbeeld dat de raciale
en etnische scheidingslijnen zorgen voor het grootste onderscheid binnen sociale
relaties. Eind jaren ‘80 gaf slechts 8% van de volwassenen aan dat ze belangrijke zaken
bespreken met iemand van een ander ras of etnische achtergrond (Marsden, 1987).
Een tweede gelijkaardige verklaring is gebaseerd op de sociale psychologie.
Deze benadering stelt dat vertrouwen – een kernelement in het sociaal kapitaal-concept
– gemakkelijker te creëren valt in homogene settings (Abrams e.a., 2005; Uslaner, 2002;
Hooghe, 2007). Concreet betekent dit dat in etnisch-cultureel diverse groepen
toekomstige acties van anderen moeilijker voorspeld kunnen worden (Messick &
Kramer, 2001) waardoor vertrouwen en de mogelijkheid om samen te werken uitgehold
worden. Niet alleen homogeniteit op zich maar ook beleid dat gericht is op het
bevorderen van gelijken kansen blijkt een rol te spelen op het vlak van het genereren van
sociaal kapitaal. Zo heeft onderzoek aangetoond dat zogenaamde ‘universele
welvaartsstaatprogramma’s’ – voorzieningen die zich richten op de gehele bevolking en
geen onderscheid maken naar bijvoorbeeld sociale klasse (Rothstein, 2001) – sociaal
kapitaal genereren (Rothstein, 2005; Kumlin & Rothstein, 2005).
De derde verklaring is de zogenaamde ‘conflicttheorie’. Volgens deze theorie
leidt diversiteit, vooral onder invloed van een strijd over een beperkt aantal publieke
goederen – zoals bijvoorbeeld arbeidsplaatsen – tot tegenstellingen tussen groepen
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vanwege meer solidariteit tegenover de eigen groep en afkeer tegenover de andere groep
(Blalock, 1967; Tajfel & Turner, 1986). Gedurende lange tijd heeft deze theorie zich
sterk gefocust op economische goederen als bron van conflict. Echter, recent onderzoek
geeft aan dat niet de economische welvaart maar wel het culturele behoud kan gezien
worden als de belangrijkste motor van interetnisch conflict (Sides & Citrin, 2007; Van
Oudenhoven e.a., 2002; Sniderman & Hagendoorn, 2007).
De vierde verklaring is afkomstig uit de klassieke sociologie. Die stelt dat een
snelle sociale verandering de orde van een samenleving kan ondermijnen (Durkheim,
1972 [1893]; Delhey & Newton, 2005). Toegepast op het effect van etnisch-culturele
diversiteit zou dit betekenen dat een snelle toename in diversiteit een toestand van
anomie (anomietheorie) met zich kan meebrengen, een situatie waarin mensen zich
mogelijk onzeker gaan voelen (Kesler & Bloemraad, 2008).
Verklaringen voor een positieve relatie
Alhoewel er verschillende theoretische argumenten bestaan die wijzen op een mogelijk
negatieve relatie tussen etnisch-culturele diversiteit en sociaal kapitaal, is in de
oorspronkelijke literatuur over sociaal kapitaal eerder sprake van een positieve relatie
van diverse netwerken op het gemeenschapsleven. In de ‘netwerktheorie’ kunnen 2
soorten netwerken onderscheiden worden: ‘sterke’ en ‘zwakke’ netwerken (Granovetter,
1973; Newton, 2007). De eerste netwerken bestaan vooral uit eerder homogene
netwerken, terwijl de tweede eerder heterogene en diffuse netwerken zijn. Onderzoek
heeft aangetoond dat vooral dergelijke heterogene netwerken positieve externaliteiten
hebben (Putnam, 2000; Granovetter, 1973). Doorgetrokken naar etnisch-culturele
diversiteit zou dit kunnen betekenen dat meer diverse samenlevingen juist zouden
moeten uitblinken in een hechter gemeenschapsgevoel.
Een andere verklaring voor een mogelijk positief effect gaat terug op de
‘contacttheorie’. Deze theorie gaat er vanuit dat alledaagse interacties met mensen die
verschillend zijn, bijdragen tot meer tolerantie tegenover deze categorieën, althans
wanneer er voldaan wordt aan 4 algemene voorwaarden: (1) de verschillende groepen
zijn gelijkwaardig, (2) er is samenwerking tussen de 2 groepen, (3) de groepen hebben
gemeenschappelijke doeleinden en (4) er zijn ondersteunende normen aanwezig
(Dovidio e.a., 2003). Concreet betekent dit dat in een diverse samenleving meer
tolerantie aanwezig zou moeten zijn, waardoor er globaal genomen ook meer
veralgemeend vertrouwen onder de bevolking gecreëerd wordt, althans wanneer er geen
sprake is van segregatie (Allport, 1954; Pettigrew, 1998).
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C. Cultuur pessimisme
Omschrijving begrip
Het cultuurpessimisme is een crisisgevoel onder intellectuelen. Hierbij is sprake van
twijfel aan de vooruitgang en het vooruitgangsgeloof. Naar de opvatting van een
cultuurpessimist leiden de veranderingen in onze cultuur en de moderne maatschappij
tot fundamentele weeffouten, die op hun beurt leiden tot achteruitgang, desintegratie of
ondergang. Cultuurpessimisme is een stroming met een pessimistische kijk ten opzichte
van de evolutie van de eigen cultuur. Zo stelt deze stroming de vooruitgang van de eigen
cultuur in vraag. Cultuurpessimisten geloven dat de ontwikkelingen die een cultuur
ondergaat, een afbraak van de waarden, normen en tradities van de cultuur betekenen.
Een voorbeeld hiervan is de opkomst van de massacultuur als een teloorgang van het
elitaire verleden van de kunst.
Bronnen
Bronnen Definitie
1. Den Besten, L. Cultuuroptimisme en cultuurpessimisme. Geraadpleegd op 7
december 2012,
http://www.academia.edu/385685/Cultuuroptimisme_en_cultuurpessimisme.
2. Prevenier, W., Howell, M. & Boone, M. (2010). Uit goede bron: introductie tot de
historische
kritiek. Apeldoorn: Garant.
3. Libbrecht, U. (1999). Inleiding comparatieve filosofie II. Assen: Van Gorcum.
Bronnen `Materiaal
Bellon, S. Anti Social Network. Verkregen via https://www.youtube.com/
watch?v=b_tEMeAVOKI
Blog Roos. Cartoon. Verkregen via https://rooswrites.files.wordpress.com/
2014/07/1527789_411176575679860_532514093_n.jpg
Chaplin, C. (1936). Modern Times. Verkregen via
http://www.faronet.be/erfgoeddag/nieuws/slaven-van-de-kloktijd
Daenen, R. (2012). Slaven van de kloktijd. Verkregen via www.faronet.be/
erfgoeddag/nieuws/slaven-van-de-kloktijd
Filosofie.nl. (2014). Arthur Schopenhauer. Verkregen via
http://www.filosofie.nl/nl/sleutelfiguren/16/arthur-schopenhauer.html
Flohr, M. (2012). 'Kunst heeft niets aan chagrijnige, hautaine cultuurpessimisten'.
Opinistuk in Volkskrant. Verkregen via http://www.volkskrant.nl/opinie/
kunst-heeft-niets-aan-chagrijnige-hautaine-cultuurpessimisten~a3303660/
Haiyang, J. (2013). Very close at hand. Verkregen via http://www.china.org.cn/
opinion/2013-01/21/content_27747202.htm
Nieuw Amsterdam (2010). Roger Scruton en Maarten van Rossem over het nut van
pessimisme. Verkregen via http://www.nieuwamsterdam.nl/
videodetail.aspx?id=1972
Schopenhauer, A. Citaat. Verkregen via http://www.citaten.net/zoeken/citaten_vana._schopenhauer.html
Turk, G (2014). Look up. Nederlandse subs. Verkregen via https://www.youtube.com
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/watch?v=LvqZcMzcS2w
Weggeman, M. (2012). Nederland wordt steeds dommer. Opinie stuk in Volkskrant.
Verkregen via http://www.volkskrant.nl/media/nederland-wordt-steedsdommer~a3303281

1c. Citaat en afbeelding Arthur Schopenhauer (1788-1860)
Schopenhauers filosofie is tamelijk pessimistisch. Hij gelooft niet in vooruitgang of in
de goede bedoelingen van de mens. Hij ruimt echter wel een grote plaats in voor het
medelijden. In het lijden herkent men de wil en het feit dat al het leven uiteindelijk
lijden is. Daardoor kan men zich identificeren met de ander en ontstaat er ruimte voor
medelijden. Volgens de filosoof Arthur Schopenhauer was het eigenlijk volstrekt
onmogelijk om gelukkig te worden. Het leven is een grote hel, met de dood als beloning.
Zoals de Boeddha al zei: Het leven is lijden.
Citaat: ‘Als een God deze wereld gemaakt heeft, dan zou ik niet die God willen zijn;
haar ellende zou me het hart uiteenrijten.’
Origineel: ‘Wenn ein Gott diese Welt gemacht hat, möchte ich nicht der Gott
sein; ihr Jammer würde mir das Herz zerreissen.’
Bron: Schopenhauer, A. Citaat. Verkregen via
http://www.citaten.net/zoeken/citaten_van-a._schopenhauer.html
Afbeelding:
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Bron: Filosofie.nl. (2014). Arthur Schopenhauer. Verkregen via
http://www.filosofie.nl/nl/sleutelfiguren/16/arthur-schopenhauer.html
Opdracht leerlingen:
- Zoek op internet bij wie dit citaat en deze foto hoort. Schrijf kort op waarom dit
citaat zijn wereldbeschouwing typeert. Wat waren zijn argumenten voor deze
visie?
- Zoek naar filosofen van deze dag met eenzelfde visie
- Zoek naar een tegenhanger van zijn visie en geef schematisch weer op welk(e)
domein(en) de beschouwingen van elkaar verschillen/gelijk zijn.
2c. Interviewfragment: Roger Scruton en Maarten van Rossem over het nut van
pessimisme in het onderwijs.

Bron: Nieuw Amsterdam (2010). Roger Scruton en Maarten van Rossem over het nut
van pessimisme. Verkregen via http://www.nieuwamsterdam.nl/ videodetail.
aspx?id=1972
duur: 6 min. 27 sec.
Het nut van pessimisme en de gevaren van valse hoop' is de titel van het nieuwste boek
van de Britse filosoof Roger Scruton. Hij ging in debat met Maarten van Rossem in
Rotterdam. Het gesprek wordt geleid door Thierry Baudet. In dit eerste deel wordt het
nut van pessimisme in het onderwijs behandeld. Nederlands ondertiteld.
Opdracht leerlingen: Kijk en beantwoordt de volgende vragen:
- Welke twee drogredenen worden in het interview genoemd?
- Wat is de mening van Roger Scruton en Maarten van Rossem over het huidige
onderwijssysteem?
- Ben je het met hen eens? Waarom wel/niet?
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3c. Gedicht in beeld: Look up.

Bron: Turk, G (2014). Look up. Nederlandse subs. Verkregen via
https://www.youtube.com/watch?v=LvqZcMzcS2w
Duur: 4.58 minuten.
Nederlandse vertaling Look Up.
Ik heb 422 vrienden, maar toch ben ik eenzaam.
Ik spreek ze allemaal elke dag, maar geen van hen echt kennen mij.
Mijn probleem ligt in en tussen
kijken in hun ogen, of op een naam op een scherm.
Ik deed een stap terug, en opende mijn ogen,
Ik keek om me heen, en toen realiseerde
dat deze media noemen we sociale, is allesbehalve
wanneer we onze computers te openen, en het is onze deuren sluiten we.
Al deze technologie die we hebben, het is gewoon een illusie,
van de gemeenschap, kameraadschap, een gevoel van inclusie
maar wanneer u stap uit de buurt van dit apparaat van de waan,
je wakker om te zien, een wereld van verwarring.
Een wereld waar we zijn slaven van de technologie die we onder de knie,
waar onze informatie wordt verkocht door een aantal rijke hebzuchtige klootzak.
Een wereld van eigenbelang, zelfbeeld, zelfpromotie,
waar we delen al onze beste stukjes, maar laat de emotie.
We zijn op onze meest blij met een ervaring die we delen,
maar is het het zelfde als niemand er is.
Wees er voor je vrienden, en ze zullen er ook zijn,
maar niemand zal, indien een groepsbericht doen.
Wij bewerken en te overdrijven, we hunkeren naar vleierij,
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we doen alsof we niet het sociaal isolement te merken.
We zetten onze woorden in orde, totdat ons leven glinsteren,
we weten niet eens of er iemand luistert.
Alleen zijn is niet het probleem, laat me gewoon te benadrukken,
dat als je een boek leest, een schilderij, of lekker gaan sporten,
u wordt productiever, en heden, niet gereserveerd of kluizenaar,
Je wordt wakker en attent, en het zetten van uw tijd goed te benutten.
Dus als je in het openbaar, en je begint alleen te voelen,
leg je handen achter je hoofd, en stap uit de buurt van de telefoon.
U hoeft niet te staren naar je menu, of op uw lijst met contactpersonen,
gewoon praten met elkaar, en leren om elkaar bestaan.
Ik kan er niet tegen om de stilte te horen, van een drukke pendeltrein,
als niemand wil door de angst om gek te praten.
We worden asociaal, het niet meer voldoet aan
aan te gaan met elkaar, en kijk in de ogen van iemand.
We zijn omringd door kinderen, die al sinds hun geboorte,
kijken naar ons leven als robots, en denk dat het de norm.
Het is niet erg waarschijnlijk dat je de grootste papa te maken,
Als u cant entertainen een kind zonder het gebruik van een iPad.
Toen ik een kind was, zou ik nooit thuis zijn,
Ik zou met mijn vrienden, op onze fietsen we zouden zwerven.
We zouden gaten ware in onze trainers, en grazen op onze knieën;
we zouden bouwen ons eigen clubhuis, hoog in de bomen.
Nu de parken zijn zo stil, het geeft me een chill
om te zien geen kinderen buiten en de schommels opknoping nog.
Er is geen skipping of hinkelen, geen kerk en geen toren,
we zijn een generatie van idioten, smartphones en domme mensen.
Dus kijk uit je telefoon, sluit dat scherm,
neem in uw omgeving, en maken de meeste van vandaag.
Slechts een echte verbinding is alles wat het kan nemen,
om te laten zien het verschil dat daar kan maken.
Wees erbij in het moment, toen ze geeft je de look,
dat je nog altijd, als wanneer de liefde inhaalde.
De tijd die u voor het eerst haar hand vasthouden, of de eerste kus haar lippen,
de tijd die u voor het eerst niet mee eens, maar nog steeds van haar houdt om bits.
De tijd die je niet nodig hebt om honderden vertellen, over wat je net hebt gedaan,
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omdat je het moment wilt delen, met alleen deze ene.
De tijd dat u uw computer te verkopen, zodat je een ring kan kopen,
voor het meisje van je dromen, wie is nu het echte werk.
De tijd die u wilt een gezin te stichten, en het moment waarop,
u eerst houd je baby girl, en krijg om weer verliefd te worden.
De tijd dat ze houdt je 's nachts wakker, en alles wat je wilt is rust,
en de tijd dat je weg te vegen de tranen, als je baby ontvlucht het nest.
De tijd die je kleine meisje terug, met een jongen voor je te houden,
en de dag dat je opa noemt hij, en maakt je echt oud te voelen
De tijd die je in alles wat je hebt gedaan, maar door het geven van het leven aandacht,
en hoe je blij dat je niet verspillen, door naar beneden te kijken naar enkele uitvinding.
De tijd die je de hand van je vrouw houdt, en ga zitten naast haar bed
je haar vertellen dat je van haar houdt, en leg een kus op haar hoofd.
Fluistert ze vervolgens naar je rustig, als haar hart geeft een laatste beat,
dat ze geluk ze werd gestopt, door die verloren jongen in de straat.
Maar geen van deze tijden ooit is overkomen, je nooit een van deze,
Als je het te druk naar beneden te kijken, zie je niet de kans je te missen.
Dus kijk uit je telefoon, sluit deze schermen,
we hebben een eindig bestaan, een bepaald aantal dagen.
Waarom afval al onze tijd raken in het net,
zoals wanneer het einde komt, niets is erger dan spijt.
Ik ben schuldig ook, deel uit te maken van deze machine,
deze digitale wereld, waar we worden gehoord, maar niet gezien.
Waar we typen en niet praten, waar we lezen als we chatten,
waar we urenlang met elkaar, zonder oogcontact te maken.
Geef niet toe aan een leven waar je de hype te volgen,
geven mensen je liefde, geef ze niet je ziet.
Trek de stekker uit de noodzaak om te worden gehoord en gedefinieerd
Ga uit in de wereld, laat afleiding achter.
Kijk omhoog vanaf je telefoon, sluit dat scherm,
stoppen met het kijken naar deze video, leef het leven van de echte manier.
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4c. Cartoon: Very close at hand.

Bron: Haiyang, J. (2013). Very close at hand. Verkregen via
http://www.china.org.cn/opinion/2013-01/21/content_27747202.htm
Vragen aan de leerlingen
- Welke vorm van cultuurpessimisme wordt hier afgebeeld?
- Is cultuurpessimisme een westers construct?
- Zoek naar de verschillende vormen van cultuurpessimisme over culturen heen: zijn
er verschillen/gelijkenissen?
- Waarop hebben cultuurpessimisten globaal kritiek?
5c. Proza in Beeld: Anti Social Network
Bron: Bellon, S. Anti Social Network. Verkregen via
https://www.youtube.com/watch?v=b_tEMeAVOKI
Duur: 3.25 minuten
Opdracht leerlingen:
- Ben je het met Bellon eens? Is gebruik van Social Media zoals Facebook een
achteruitgang of vooruitgang? Waarom wel/niet ?
- Is de Belgische cultuur verandert door Social Media? In welke mate?
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6c. Cartoon: Het sociale netwerk in de jaren 80.

Bron: Blog Roos. Cartoon. Verkregen via
https://rooswrites.files.wordpress.com/2014/07/1527789_411176575679860_532514093
_n.jpg
Opdracht leerlingen
- Schrijf op hoe een cultuurpessimist deze cartoon zal interpreteren.
- Schrijf op hoe een cultuuroptimist deze cartoon zal interpreteren
- Deel de klas in twee: de ene groep zijn ‘cultuur pessimisten’, de anderen dragen de mening van ‘cultuur optimisten’ uit. Discussie: Is social media positief?
- Moeten scholen boeken inruilen voor ipads? Zoek vijf argumenten voor en tegen
(internet/krant/etc).
7c. Beeldfragment 'Modern Times' met Charlie Chaplin + Opiniestuk.

31

Bron: Chaplin, C. (1936). Modern Times. Verkregen via
http://www.faronet.be/erfgoeddag/nieuws/slaven-van-de-kloktijd
Duur: 1.49 minuten
Vragen aan leerlingen:
- Wat verbeeld de film Modern Times?
- Hoe kan dit gekoppeld worden aan cultuurpessimisme?
Opdracht: Na het lezen van onderstaande opiniestuk
- Debat: invoering van de Nationale klok; positief of negatief?
Opinie filosofe Hermsen, in Daenen: Slaven van de kloktijd
1 mei 1892. Op die dag werd de ‘Nationale Tijd’ ingevoerd. Voortaan moest België
gehoorzamen aan de wijzers van Greenwich. Wie na die dag nog met de verkeerde tijd
op zak zou lopen, werd veroordeeld. Het plan was dat de stationschef van Brussel Noord
de tijd van Greenwich zou doorgeven aan de rest van het land. Maar die stelde tot zijn
grote verrassing vast dat het 17 minuten vroeger was dan hij altijd vermoed had. België
was al die jaren zijn tijd letterlijk vooruit geweest. Kranten deden daags nadien kond van
hoe die invoering was verlopen. Zo berichtte Het Laatste Nieuws: “Het uur van
Greenwich is in voege. 't Was echt curieus om zien hoe menige menschen, reizigers,
trambedienden... zich met dit uur misrekend hebben. De eenen kwam 17 minuten te
vroeg, anderen kwam in de statie als de trein reeds 17 minuten vertrokken was. 't Was
een algemeen geharrewar in ons land die morgen.”
Die operatie bleek ten langen leste wél succesvol. Al jaren had men immers geprobeerd
om een uniforme, overal geldende kloktijd in te voeren. De spoorwegmaatschappijen in
ons land waren daarvan de grote pleitbezorgers. Lang voor de eerste locomotief van
Brussel naar Mechelen reed, waren er in elke zichzelf respecterende stad of dorp
klokken. Enig probleem: geen van die klokken waren op elkaar afgestemd. Antwerpen,
Brussel, Gent, Luik… ze hadden allemaal een andere, lokale tijd. Tot grote ergernis van
de (veelal liberale) politici, want het tweespan industriële ontwikkeling en winst had
nood aan precisie. De liberale minister Gustave Rolin-Jaequemyns stuurde in 1881 een
brief naar alle gemeenten en steden: voortaan gaf de stationsklok de tijd aan. Dat was
met andere woorden het eerste initiatief voor deGleichschaltung van de tijd. De
dienstregeling van het spoor verscheen in Het Staatsblad.
Nederlandse filosofe Hermsen: “Mensen werden voor het eerst losgekoppeld van hun
eigen tijdsritme. De nieuwe internationale kloktijd werd over die lokale tijdsindelingen
heen gelegd. Om zo het verbindende structureringsmechanisme van de wereld te
vormen. In plaats van in harmonie te leven met de klok, werden de mens voortaan
geleefd door de klok.” Niemand had dat zo goed verbeeld als Charlie Chaplin, aldus
Hermesen, in de film ‘Modern Times ‘. De man met de bolhoed werd “bijna verzwolgen
door steeds sneller lopende machines, zijn menselijkheid vermalen door het genadeloze
regime van de klok dat de productie keer op keer opdreef”. In haar boek wijst Hermsen
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er op dat een aantal filosofen het verband tussen die kloktijd en de opstart en bloei van
het kapitalisme algauw hadden gelegd.
De econoom Adam Smith (en tevens founding father van het kapitalisme) was ervan
overtuigd dat de vrije markt enkel individuele vrijheid zou opleveren. De Duitse filosoof
Martin Heidegger was daarentegen erg bezorgd over de essentie van (de impact van)
techniek en hij vond dat de mens zich te weinig vragen hierover stelde. Alain Badiou,
een van grootste, nog levende Franse filosofen, stelde dat de klok in functie van het
kapitalistisch gedachtengoed staat. En nog een andere mening kwam van de filosoof
Lars Svedsen, die benadrukte dat enkel tijd en verveling kunnen leiden tot pure
creativiteit. Want, zo stelde hij, om een nieuw idee te lanceren, moet je immers ruimte
maken in je hoofd.
Bron: Daenen, R. (2012). Slaven van de kloktijd. Verkregen via www.faronet.be/
erfgoeddag/nieuws/slaven-van-de-kloktijd
8c. Opiniestukken Volkskrant Kunst en cultuurpessimisme
Volgens Mathieu Weggeman, lid van de Raad voor Cultuur, wordt Nederland steeds
dommer. Miko Flohr is het daar niet mee eens. 'Kunst en cultuur kunnen zich bovendien
geen arrogant snobisme permitteren.'
Bron: Flohr, M. (2012). 'Kunst heeft niets aan chagrijnige, hautaine cultuurpessimisten'.
Opinistuk in Volkskrant. Verkregen via http://www.volkskrant.nl/opinie/kunst-heeftniets-aan-chagrijnige-hautaine-cultuurpessimisten~a3303660/
Weggeman, M. (2012). Nederland wordt steeds dommer. Opinie stuk in
Volkskrant. Verkregen via http://www.volkskrant.nl/media/nederland-wordt-steedsdommer~a3303281/
Opdracht leerlingen:
- Ene groep leerlingen lees het Opinie stuk van Flohr. Andere groep leerlingen leest
het opinie stuk van Weggeman. Schrijf alle argumenten op: Discussie.
- Lees beiden opinie stukken en maak een schema met daarin de belangrijkste
argumenten voor en tegen de stelling dat Nederland steeds dommer wordt.
- Zoek naar Belgische opinie stukken omtrent cultuurpessimisme in België.
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D. Doctrine
Omschrijving begrip
Een doctrine is een stelling, iets enkelvoudig, een regel die gevolgd kan (de
Monroedoctrine - "Amerika voor de Amerikanen"; een neoliberale doctrine - "de markt
is altijd het meest efficiënt").
Een doctrine is een geheel van opvattingen, principes en leerstijlen over hoe de
wereld moet worden geconstrueerd en functioneren. Ideale opvattingen en dogma’s over
de wereld vormen vaak de inhoud. Deze inhoud wordt vaak door erg leidinggestuurde
regimes gepredikt en mag daarbij niet in vraag worden gesteld door de populatie. Een
voorbeeld is de Bush doctrine van George W. Bush gedurende zijn presidentschap. Hij
proclameerde aan zijn bevolking dat indien er dreiging is van een terroristische
organisatie op de Verenigde Staten, de Verenigde Staten altijd het recht heeft om in te
grijpen.
Bronnen
Bronnen Definitie
1. Devos, C. (2007). De kleermakers en de keizer. Gent: Academia Press.
2. Anonym. (2005). The Bush Doctrine of Preemptive Strike. Significance and
consequences.
GRIN.
3. Abiew, F. K. (1999). The evolution of the doctrine and practice of Humanitarian
Intervention. Dordrecht: Kluwer Law International.
Bronnen Materiaal
Catechetical Guild. (1947). Amerikaanse propaganda poster. Is This Tommorow?
Verkregen via http://koudeoorlogpropaganda.weebly.com/posters.html
Multimedialearning. (2014). Cartoons Monroe Doctrine. Verkregen via http://multi
medialearning.org/FreeDownloads/2010/MonroeDoctrineCartoons.pdf
President Truman Speech. (1947). Truman Doctrine - Giving Aid to Greece and Turkey.
Verkregen via https://www.youtube.com/watch?v=btCLnh5gCPU
NTRschooltv. (2008) Vrijheid van meningsuiting. Verkregen via http://www.schooltv.nl
/video/vrijheid-van-meningsuiting-wij-zijn-vrij-om-te-zeggen-hoe-we-ergensover-denken/playlist/19/
The Third Wave. (1981). Verkregen via https://www.youtube.com/ watch?v=ICngKRxXJ8
Wikipedia. (2014). Trumandoctrine. Verkregen via http://nl.wikipedia.org
/wiki/Trumandoctrine
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1d. Rap + documentaire NTRschooltv: Vrijheid van meningsuiting
Bron: NTRschooltv. (2008). Vrijheid van meningsuiting. Verkregen via
http://www.schooltv.nl/video/vrijheid-van-meningsuiting-wij-zijn-vrij-om-te-zeggenhoe-we-ergens-over-denken/playlist/19/
Bespreken van indoctrinatie. Aan de leerlingen vragen:
- Welke andere voorbeelden van indoctrinatie ken je?
- Zijn er in Belgie ook voorbeelden van indoctrinatie te bedenken?
- Waar moet de grens van de vrijheid van meningsuiting liggen? (debat)
2d. Geluidsfragment: Speech President Truman: Truman doctrine.
President Truman beloofd militaire en financiele steun aan alle landen die zich bedreigd
voelen door het communisme.
Bron: President Truman Speech. (1947). Truman Doctrine - Giving Aid to Greece and Turkey.
Verkregen via https://www.youtube.com/watch?v=btCLnh5gCPU
"Nu staat elk land voor de keuze tussen twee levenswijzen. Die keuze is maar al te vaak
niet vrij. De eerste levenswijze is gebaseerd op de wil van de meerderheid: een regering
die aan het volk verantwoording moet afleggen, vrije verkiezingen, individuele vrijheid,
vrijheid van meningsuiting en godsdienst en geen politieke onderdrukking. De tweede
levenswijze is gebaseerd op de wil van de minderheid met geweld aan de meerderheid
opgelegd. Ze berust op terreur en onderdrukking, een gecontroleerde radio en pers,
gemanipuleerde verkiezingen en onderdrukking van de persoonlijke vrijheden. Ik geloof
dat de VS steun moet verlenen aan vrije volken die zich verzetten tegen pogingen om hen
te onderwerpen door gewapende minderheden of door druk van buitenaf. Onze hulp
moet eerst economisch en financieel zijn, om zo een economische stabiliteit en een
evenwichtige politieke ontwikkeling te bevorderen."
Bron: Wikipedia. (2014). Trumandoctrine. Verkregen via http://nl.wikipedia.org
/wiki/Trumandoctrine
—
Opdracht leerlingen:
- Leg in eigen woorden uit wat de Truman Doctrine inhoudt.
- Wat zijn de consequenties geweest van de Truman Doctrine?

35

3d. Cartoons: De Monroedoctrine

Bron Cartoons:
Multimedialearning. (2014). Cartoons Monroe Doctrine. Verkregen via
http://multimedialearning.org/FreeDownloads/2010/MonroeDoctrineCartoons.pdf
Vragen bij cartoon 1.
1. Wat gebeurt er in de cartoon?
2. Wie moet de figuur op de voorgrond representeren?
3. Wie zijn de figuren op de achtergrond?
Kijk of je de namen van de naties kan lezen.
4. Wat is de boodschap van de cartoon?

Antwoorden bij cartoon 1.
1. Een haan is een kippenhok aan het bewaken door heen en weer te marcheren aan de
voorkant.
2. De Verenigde Staten
3. Europese landen, Italië, Duitsland, Engeland, Frankrijk.
4. De VS heeft de Europese naties dankzij de Monroe Doctrine afgesloten, die
stelt dat het westelijk halfrond verboden terrein is voor Europese nederzetting.
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Elke poging van een Europees land om een staat in Amerika (Noord-, Zuid- en
Midden-) te koloniseren of zich te bemoeien met die staat, wordt door de VS gezien
als een ‘act of agression’. De VS heeft daarbij zich het recht te interveniëren. Landen
waar dat gebeurde: Hawaï, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Mexico en de Filippijnen.
Deze doctrine vormt nu altijd nog de basis voor het international beleid van de VS.

Vragen bij cartoon 2.
1. Beschrijf wat er gebeurt in deze cartoon.
2. Wie is de figuur rechts?
3. Wie zijn de twee figuren links?
4. Waar wijst de figuur rechts naar?
5. Wat is de boodschap van de cartoon?
Antwoorden bij cartoon 2.
1. Een man weerhoudt twee mannen het oversteken van een lijn.
2. Uncle Sam, de Amerikaan.
3. Groot-Brittannië en Duitsland.
4. De scheidingslijn "Monroe Doctrine"
5. Europese naties moeten blijven achter de lijn blijven volgens de Monroe Doctrine,
welke hun intrede in Latijns-Amerika blokt.
4d. Poster: indoctrinatie via propaganda
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Bron: Catechetical Guild. (1947). Amerikaanse propaganda poster. Is This Tommorow?
Verkregen via http://koudeoorlogpropaganda.weebly.com/posters.html
Vragen bij de poster:
- Beschrijf wat er gebeurt op deze poster.
- Wie wordt aangevallen door Amerika?
- Wat is de boodschap van de cartoon?
- Zal deze poster zijn werking tot indoctrinatie goed hebben gedaan?
Waarom wel/niet?
Antwoord:
Je ziet dat communisten een zwarte man, een priester en een blanke vrouw vermoorden.
Op de achtergrond brandt de vlag van Amerika. Deze poster is achteraf zo beroemd
geworden omdat deze alle propaganda-argumenten in één poster omvat. Zo werd de
Sovjet-Unie door Amerikaanse overheid tentoongesteld. S-U was:
1. er op uit Amerika te vernietigen
2. een racistisch land
3. tegen vrouwenrechten.
4. een land waar de kerkganger vervolgd zou worden.
Het was achteraf niet een erg succesvolle poster, aangezien de bevolking het over het
algemeen een te hysterisch werk vond en niet geloofde dat de Sovjet-Unie het op de
poster getoonde zou uitvoeren binnen korte tijd. Ze werden juist veel achterdochtiger
naar de Amerikaanse overheid toe, die met zulke groteske beelden hun wereldbeeld
probeerde te veranderen.
5d. Film: The Third wave.
The Third Wave staat voor een experimentele beweging van scholieren op de Cubberley
High School (Palo Alto, VS) opgericht doorgeschiedenisleraar Ron Jones. Hij had de
beweging naar zijn eigen zeggen in 1967 opgezet om zijn leerlingen de opkomst van
het nazisme in Duitsland uit te leggen. Zoals hij later in het essay The Third
Wave beschreef, stuitte hij op onbegrip bij zijn leerlingen toen hij vertelde hoe Duitse
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burgers in de jaren 30 toestonden dat de nazipartij aan de macht kwam en uiteindelijk
de Holocaust veroorzaakte. Om zijn leerlingen aan den lijve te laten ondervinden dat
ook gewone mensen meegesleept kunnen worden, richtte hij op school een beweging op
die hij De Derde Golf noemde. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Derde_Golf)
Bron: The Third Wave. (1981). Verkregen via https://www.youtube.com/
watch?v=ICng-KRxXJ8
Taak leerlingen:
- Vergelijk deze film met de gebeurtenissen in de aanloop van WOII in Duitsland.

E. Ideologie
Omschrijving begrip
Ideologie is een raamwerk, iets meervoudig, een hele visie op hoe de wereld werkt/moet
werken (Amerikaans imperialisme; neoliberalisme). Ietwat kort door de bocht zijn
doctrines de samenstellende delen van ideologie. Het begrip ideologie werd voor het
eerst gebruikt door Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) in de
letterlijke betekenis van het woord; de wetenschap der ideeën. Een ideologie werd pas
later geïnterpreteerd, met dank aan Karl Marx (1818-1883), als het gestructureerd geheel
van ideeën, opvattingen en overtuigingen ter verklaring van de constructie en functie
van de maatschappij. Dit geheel van ideeën, opvattingen en overtuigingen vormt vaak
het fundament en de legitimatie van een sociaal of politiek programma als basis voor
sociale actie en maatschappelijk handelen. Voorbeelden zijn het socialisme,
nationalisme en liberalisme.

Bronnen
Bronnen Definitie
1. Devos, C. (2007). De kleermakers en de keizer. Gent: Academia Press.
2. Chomsky, N. (2011). How the World Works. Berkeley: Soft Skull Press.
3. De Jager, H., Mok, A.L., Siphema, G. (2004). Grondbeginselen der sociologie.
Wilrijk: Wolters Noordhoff.
Bronnen Materiaal
AIVD. (2014). Jihadistische Ideologie. Verkregen via https://www.aivd.nl/
onderwerpen/terrorisme/jihadistische/
Alfred Jodocus Kwak. (1990). Aflevering 22. De kraaienpartij. Verkregen via
https://www.youtube.com/watch?v=pMPG3xstLiQ
Donker, X. (2012). Het ontstaan van de koude oorlog. Verkregen via http://kunst-encultuur.infonu.nl/geschiedenis/85343-het-ontstaan-van-de-koude-oorlog.html
Hellinckx, B. (2014). Verkiezingen: Politieke ideologieën in Vlaanderen. Weet `
waarvoor je kiest! Verkregen via http://www.cov.be/basis_04/
actueel_2014_04_02_2.pdf
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Historiek.net. Mop communisme. Verkregen via http://historiek.net/historischemoppen-deel-2-communisme-koude-oorlog/46434 /
Cartoon Koude Oorlog. Verkregen via
http://www.geschiedenisdc.nl/klas3/koude%20oorlog%201/ko1-mk.htm
Manohar, C. (2011. Filmrecencie Dear Friend Hitler. Verkregen via
http://bollywood.blog.nl/ interviews/2011/04/19/dear-friend-hitler-richt-zichop-ideologie-van-gandhi
Meerman, M. (2014). Onze Kresj. Verkregen via http://www.npodoc.nl/
documentaires/series/2doc/2014/november/onze-kresj.html
Nieuwsuur. (2014). De ideologie van Islamitische staat. Verkregen via:
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/707610-de-ideologie-van-islamitischestaat.html
NTRschooltv. (2012). Wie was Confucius? Verkregen via http://www.schooltv.nl/
no_cache/video/crid/20120630_confucius01/
1e. Tekenfilm Alfred Jodocus: Facisme als ideologie

Bron: Alfred Jodocus Kwak. (1990). Aflevering 22. De kraaienpartij. Verkregen via
https://www.youtube.com/watch?v=pMPG3xstLiQ
Duur: 20.28 minuten
Vragen aan leerlingen:
- Hoezo krijgt Dolf zoveel aanhangers?
- Beschrijf het ontstaan van het Facisme als staatsideologie onder Hitler.
Uitleg:
In aflevering 22 heeft Dolf – de gelijkenis met ‘Adolf’ moge duidelijk zijn – zich het
uiterlijk van Hitler aangemeten; een snorretje en een zwarte lok haar over zijn hoofd. Hij
spreekt met zijn jeugdvriend Hannes over de slechte conditie van het land. Er wordt
alleen aan andere landen gedacht, niet aan het eigen land. Hij wil geld lenen van Alfred
om meer macht te krijgen, want: “Geld is macht!” en “De Dieren luisteren niet als je
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niets doet.” Maar Alfred leent het hem niet. Als Dolf echter een grote erfenis krijgt, kan
hij zijn Nationale Kraaienpartij oprichten. Het logo wordt een omgekeerde kraaienpoot,
in feite het vredesteken ondersteboven, dat gebruikt wordt in vlaggen zoals Hitler dat liet
doen met het hakenkruis. Tegelijkertijd onderstreept Dolf zijn grootheidswaanzin door
een Napoleonsteek op zijn hoofd te zetten. De Kraaienpartij belooft, net zoals Hitler’s
NSDAP, meer werk voor de werklozen en een betere regering. In ruil wil hij contributie
hebben en krijgt zo nog meer geld. Al snel krijgt hij succes en marcheren zijn ‘leger’
door de stad. Dolf zet leden van de regering en Alfred gevangen. (Bron:
home.versatel.nl/sjorshoukes/AlfredKwak.doc)

2e. Filmrecencie: Dear Friend Hitler

Bron: Manohar, C. (2011. Filmrecencie Dear Friend Hitler. Verkregen via
http://bollywood.blog.nl/ interviews/2011/04/19/dear-friend-hitler-richt-zich-opideologie-van-gandhi
Dear Friend Hitler is gebaseerd op de brieven geschreven door Gandhi aan Adolf Hitler
waarin hij de voormalige nazi-dictator aanspreekt met ‘ Dear Friend’. “De film toont
het verschil van twee historische persoonlijkheden – Mahatma Gandhi en Adolf Hitler
… Hoe deze twee leiders hun respectieve ideologieën volgen om problemen van hun
land op te lossen. Hitler gebruikte geweld, terwijl Gandhi geloofde in geweldloosheid.
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De film toont het verschil tussen de ideologieën van Gandhi en Hitler en laat de
superioriteit van het Gandhisme over het Nazisme zien,” aldus Singh
Opdracht Leerlingen Geweld versus geweldloosheid:
- Kijk de film: Dear friend Hitler (Indien Niet online: lees de recensies).
- Maak een schematisch overzicht waarbij de ideologie van Ghandi en Hitler tegen
elkaar worden afgezet.
3e. Beeldfragment: Confucianisme
Confucius maakt zich zo'n 2500 jaar geleden populair met zijn wijsheden over
harmonie, respect en fatsoen. In het huidige China krijgt iedereen de leer van Confucius
nog steeds met de eetstokjes ingegoten.
Bron: NTRschooltv. (2012). Wie was Confucius? Verkregen via http://archief.
schooltv.nl/beeldbank/clip/20120630_confucius01
Vragen aan leerlingen:
- Wat waren de filosofische ideeën van Confucius?
- Welke zes basiswaarden horen bij het confucionisme? (internet)
- Door welke Keizer werd het confucionisme ingelijfd als staatsideologie?
- Hoe zijn de Confucianistische ideeën door de loop van de tijd uitgevoerd en
veranderd?
- In welke landen ziet men het confucionisme nog terug?
Opdracht Leerlingen
- Maak een werkstuk per twee over het confucianisme.
4e. Verkiezingshandleiding: Politieke ideologieën in Vlaanderen.
Bron: Hellinckx, B. (2014). Verkiezingen: Politieke ideologieën in Vlaanderen. Weet
waarvoor je kiest! Verkregen via http://www.cov.be/basis_04/actueel_2014_04_02_2.
pdf
Opdrachten en vragen aan leerlingen:
- Vat de Politieke ideologieën uit de handleiding samen.
- Kies drie partijen in België en benoem hun ideologie.
- Welke ideologie past het best bij jou? Waarom?
5e. Nieuwsuitzending: De Ideologie van Islamitische Staat
‘’Vanavond 8 oktober 2014 deel 3: de ideologie van Islamitische Staat. In hoeverre heeft
het te maken met de islam? En wat streven de IS-strijders na?’’
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Bron: Nieuwsuur. (2014). De ideologie van Islamitische staat. Verkregen via:
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/707610-de-ideologie-van-islamitische-staat.html
Duur: 7.14 minuten
Beeldfragment vragen aan leerlingen:
- Wat is een Kalifaat?
- Wanneer is het Kalifaat afgeschaft?
- Waar geloven de Jihadisten in, wat is de ideologie van IS?
- Wat wordt bedoeld met expansionistisch?
- Wat zijn de regels binnen deze ideologie?
- Waarom strookt de ideologie van IS niet met de ideologie van Islam?
- Wat zijn propaganda films?
Voor extra informatie over de ideologie van Jihadisten: bezoek de website van de AIVD.
Bron: AIVD. (2014). Jihadistische Ideologie. Verkregen via
https://www.aivd.nl/onderwerpen/terrorisme/jihadistische/

6e. Cartoon: Communisme versus kapitalisme: een ideologische machtsstrijd
Website: Het ontstaan van de koude oorlog

Bron: Cartoon Koude Oorlog. Verkregen via
http://www.geschiedenisdc.nl/klas3/koude%20oorlog%201/ko1-mk.htm
Vragen aan Leerlingen:
- Wie worden op de cartoon afgebeeld?
- Wat wordt op de cartoon uitgebeeld?
- Wat houden beiden ideologien in?
- Hoe zagen de Kapitalisten de communisten (vijandbeeld)?
- Hoe zagen de communisten de Kapitalisten (vijandbeeld)?
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Het communisme

Het kapitalisme

Het communisme leeft volgens een planeconomie.
Dit wil zeggen dat de regering zegt hoeveel er voor
één jaar geproduceerd moet worden. De regering
bepaald dus alles wat betreft de economie. Alle
bedrijven zijn van de regering.

Het kapitalisme kent een vrije economie. Dit wil
zeggen dat de economie uit allemaal zelfstandige
bedrijven bestaat. De regering heeft hier helemaal
niets over te zeggen en bemoeid zich er dan ook niet
mee. Deze economische situatie speelde zich toen
ook al af in Nederland.

Een ander kenmerk van het communisme is het
collectief goed. Hierbij is alles van iedereen. Er
zijn geen dus geen privébezittingen.

Een ander kenmerk van het kapitalisme is de
democratie. Iedereen weet wel wat dit betekend.
Mensen hebben ook wat te zeggen over de regering
en over alles wat Nederland gebeurt. Als iets ons niet
zint, uiten we dit in protesten.

Het laatste kenmerk van het communisme is de
1patij-dictatuur die in de regering het volk
vertegenwoordigd. Het volk bestond immers uit
één groep, dus hoeft ook maar één partij die ene
groep te vertegenwoordigen.

Het laatste kenmerk van het kapitalisme is dat het
individu centraal staat en dan gaat het vooral om de
rechten en vrijheden van het individu. Wanneer dit
geschonden wordt heeft het individu alle recht om in
opstand te komen, zonder dat dit door de regering de
grond in geslagen word.

Hoe zagen de Kapitalisten de communisten (vijandbeeld)?
De Sovjet-Unie is één van de drie machtigste landen in de wereld die communistisch
was en Amerika is de tweede land uit het rijtje van de machtigst landen van de wereld.
Amerika was kapitalistisch. China hoort ook in dit rijtje thuis en sluit zich aan bij de
Sovjet-Unie. Beide partijen hadden een vijandbeeld over elkaar ontwikkeld die ze door
middel van propaganda aan het volk overbrachten. Amerika zagen het communisme als
een agressieve op expansie gerichte ideologie. Dit wil zeggen dat de Amerikanen
dachten dat de communisten op een gewelddadige wijze landen probeerden te veroveren
en deze landen hun ideologie wou opleggen. Dit was volgens de Amerikanen de manier
van de communisten om hun invloedsfeer op de hele wereld over te brengen. Eigenlijk
kun je hiermee zeggen dat Amerika bang was voor een communistische wereldrevolutie.
Dit probeerde Amerika tegen te gaan door middel van de containmentpolitiek. De
containmentpolitiek is het indammen van het communisme.
Hoe zagen de communisten de Kapitalisten (vijandbeeld)?
De communisten vonden de containmentpolitiek die de kapitalisten invoerden een
typisch voorbeeld van het Westers Imperialisme. Het westers Imperialisme is het
uitbreiden van politieke en economische invloeden met als doel: winst, handel,
grondstoffen en een afzet markt. In tegenstelling tot het ‘’oude’’ imperialisme gaat het
hier niet om het hebben van koloniën en hier zul je Amerika ook nooit van kunnen
beschuldigen, omdat Amerika namelijk zelf jarenlang heeft moeten ondervinden om een
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kolonie te zijn en om onderdrukt en financieel helemaal leeg gezogen te worden. Juist
doordat Amerika zelf vroeger ook een kolonie is geweest, is Amerika vel tegen
koloniën.
Bron: Donker. (2012). Het ontstaan van de koude oorlog. Verkregen via http://kunst-encultuur.infonu.nl/geschiedenis/85343-het-ontstaan-van-de-koude-oorlog.html
7e. Mop over het communisme
Een Sovjetarbeider wordt gevraagd om zijn fabriek te beschrijven.
Hij antwoordt: ‘In onze fabriek doen de arbeiders net of ze werken, en de bazen doen net
of ze ons betalen.’
Bron: Historiek.net. Mop communisme. Verkregen via http://historiek.net/historischemoppen-deel-2-communisme-koude-oorlog/46434/
Vragen en taak leerlingen:
- Waarin heeft het communisme in S-U gefaald?
- Zoek uit hoe het communisme in S-U verschilt van het communisme in China.
8e. Documentaire. Anti-autoritaire crèche: utopische gedachtengoed Karl Marx
Filmmaker Marije Meerman zat in de vroege jaren zeventig op de anti-autoritaire crèche
'Prins Konstantijn' in Amsterdam. Aan de hand van het archief van de crèche, dat zij in
de nalatenschap van haar moeder vindt, spreekt Marije Meerman met betrokken ouders
en vrijwilligers, onder wie haar vader. De regisseur laat op confronterende wijze zien dat
het utopische gedachtengoed van Karl Marx en vrije lustbeleving al snel verwatert in
eindeloze vergaderingen, volle luiers en echtscheidingen.
Bron: Meerman, M. (2014). Onze Kresj. Verkregen via http://www.npodoc.nl/
documentaires/series/2doc/2014/november/onze-kresj.html
Duur: 1.35.12
Vragen aan leerlingen:
- Wat was het gedachtengoed van Karl Marx?
- Waarin verschilt het gedachtengoed in de jaren ’70 van het hedendaagse dominante
gedachtengoed over opvoeding?
Opdracht leerlingen:
- Welke Anti-autoritaire organisaties waren of zijn in Belgie actief?
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