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Deel 3: Maatschappelijke structuren en cultuur 

3.1 Cultuur 

Zeer algemeen omschreven is cultuur de leefstijl van een samenleving, dus de manieren van 

D, V, H én hebben. Specifieker kunnen we cultuur omschrijven als het min of meer 

samenhangende geheel (een patroon) van waarden, normen, rolverwachtingen en 

doeleinden dat door samenlevingsverbanden wordt gedragen; zorgt voor de specificatie en 

verduurzaming van het sociale gedrag; nodig is voor het bestendigen van het 

samenlevingsverband; door de leden van een samenlevingsverband wordt aangeleerd en 

doorgegeven (socialisatie). 

 

− Waarden: Wat is moreel juist en goed, en is dus nastrevenswaardig? 
Bv. rechtvaardigheid, democratie, vrijheid, solidariteit, gelijkheid, tolerantie, respect 

voor het menselijk leven (privacy), gelijkheid man en vrouw, mensenrechten, ... 

→ Parsons’ patroonvariabelen: 

 

− Normen: Wat hoort? Uit één waarde kunnen verschillende gedragsnormen volgen. 

Normen zijn gedragsregels die aangeven hoe men zich (niet) moet gedragen. Soms 

kunnen normen en verwachtingen samenhangen, bijvoorbeeld het stoppen voor een 

rood licht is een norm en men verwacht ook dat deze norm wordt naar gestreefd. Als 

normen niet nageleefd worden, verdwijnen ze, dit is het geval in Istanbul waar de 

wegmarkeringen worden genegeerd. 

→ Er zijn verschillende soorten normen: 

 Mores: 
▪ Zeden: je zal je moreel correct gedragen 
▪ Wetten: je moet de wet volgen 

 
Soll-Erwarten 
Muss-Erwarten 

Folkways: gewoontes, gebruiken Kann-Erwarten 
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− Doeleinden: Wat is wenselijk? Specifieke, sociaal bruikbare en hanteerbare 

doelstellingen binnen een concreet samenlevingsverband. Het gaat hier over wat 

wenselijk is. 
Bv. ‘gelijkheid’  

→ Juridische rechten: gelijke rechten 

→ Politieke rechten: algemeen enkelvoudig stemrecht 

→ Sociale grondrechten: gelijkere inkomensverdeling, gelijke lonen voor 

man en vrouw, democratisering hoger onderwijs, geen discriminatie op 

de arbeids- of huurmarkt,... 

− (Rol)verwachtingen: Wat zal of kan gebeuren? Men verwacht dat wat hoort te 

gebeuren, ook zal gebeuren. Wat men verwacht wordt aangeleerd via socialisatie. 

Verwachtingen zijn wederzijds: “verwachtingsverwachtingen” 

De positionele en culturele dimensie van sociale structuren hangen nauw samen, maar cultuur 

bezit ook een behoorlijke mate van autonomie. Het is een sociaal feit. Door de relatieve 

autonomie van cultuur lopen waarden en normen niet altijd parallel met de feitelijke 

ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid van een cultural lag (W.Ogburn). Er zijn 

twee mogelijke situaties: 

1. De immateriële cultuur blijft achter op de veranderde of nieuwe materiële situatie 

2. Twee aspecten van één cultuur die oorspronkelijk op elkaar waren afgestemd 

ontwikkelen zich met verschillende snelheden  

Voorbeeld: genetische manipulatie; sociale media en privacy reglementering; robotisering/ 

artificiële intelligentie en de arbeidsmarkt… 

Sociologisch is de ene cultuur niet beter of slechter dan de andere cultuur (normatief), wel 

verschillend (~culturele diversiteit). Culturele diversiteit doet zich in heel veel vormen en 

niveaus voor: 

− Verschillen naar sociale lagen 

▪ Er zijn aanzienlijke cultuurverschillen tussen groepen in lage sociale posities en 

hoge sociale posities die vaak te maken hebben met verschillen in economische 

mogelijkheden, maar ook met het type opleiding, intellectuele vaardigheden, 

hoeveelheid vrije tijd, sociale distinctie… 

Voorbeelden: 
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− Verschillen naar opvolging van de dominante cultuur 

▪ De dominante cultuur (‘universals’) geeft 

binnen een samenlevingsverband de toon 

aan.  

→ “dominante” dresscode in het 

Westen 

 

▪ Subculturen (‘specialties’) wijken in sommige opzichten 

van de dominante cultuur af.  

→ “dresscode” in de islamitische gemeenschap in 

het westen 

→ Afrikaanse gemeenschap in de Matongéwijk 

▪ Contraculturen ontstaan in en uit conflictsituaties en/of 

sociale omstandigheden die als frustrerend worden 

ervaren. Ze zijn een vorm van protest en verzet tegen de 

dominante cultuur. 

→ Punkcultuur 

→ hippies  

− Verschillen in de tijd 

▪ Van premoderne naar moderne samenleving         Zie link 3.2 

▪ De postmoderne samenleving vandaag 

→ Erosie traditionele raamwerken, routines en patronen 

→ Heropbloei fundamentalisme (islam en christendom) 

→ Differentiatie culturele sferen 

→ Eigen betekeniskaders bij elkaar knutselen à la carte, als ‘do-it-

yourselvers’ (individualisering) 

→ Generatieculturen 

 

Voorbeeld: 

Is de manier waarop we omgaan met falen cultureel 

bepaald en veranderlijk doorheen de tijd?    Zie link 3.3 
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− Verschillen in de sociale ruimte 

▪ Landen verschillen van elkaar in cultuurpatronen. We spreken dan van 

INTERnationale verschillen. Er zijn echter ook aanzienlijke verschillen binnenin 

landen. We spreken dan van INTRAnationale verschillen. Migratie als 

belangrijke factor in de intranationale en internationale verspreiding van 

cultuurpatronen. 

  Voorbeelden:  

→ Global Food Gap (eet- en drinkpatronen) 

→ Schoonheidsidealen 

→ Zelfexpressie 

Hoge-inkomenslanden zijn 

cultureel seculier-

rationeel en staan positief 

tegenover zelfexpressie. 

Lage-inkomenslanden zijn 

cultureel traditioneler en 

leggen meer nadruk op 

economisch overleven. 

 

 

Er is veel onderzoek naar verschillen en gelijkenissen in fundamentele sociale waarden (bv. 

gezinsleven, zin van het leven, werk,…). Enkele voorbeelden van deze studies zijn de World 

Values Studies, de European Values Studies en de studie van Geert Hofstede (psycholoog). 

Zie volgende links: : https://www.hofstede-insights.com/models/national-culture/ en 

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/  

 

 

 

https://www.hofstede-insights.com/models/national-culture/
https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
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G. Hofstedes nationale culturen: 
Machtsafstand De mate waarin er sociale 

ongelijkheid is en dit aanvaard 
wordt. 

 

Mannelijk/vrouwelijk Mannelijk: voorkeur voor 
competitie, prestatie, 
heroïsme, assertiviteit, 
materiële beloning voor 
succes.  
Vrouwelijk: voorkeur voor 
samenwerking, 
bescheidenheid, zorgen voor 
zwakkeren en levenskwaliteit. 

 
Mannelijk 

Individualisme/Collectivisme De mate waarin de rechten en 
prestaties van het individu of 
de groep centraal staan. 

 
Individualisme 

Onzekerheidsvermijding De mate waarin 
veranderingen 
gemakkelijker/moeilijker 
aanvaard worden en men 
grotere risico’s neemt. 

 

Lange termijnoriëntatie De mate waarin de 
samenleving respect heeft 
voor traditie en verbintenissen 
op lange termijn. 

 
Toegeeflijkheid/zelfbeheersing De mate waarin de 

bevrediging van de behoefte 
tot genot en plezier wordt 
toegelaten 

 

 

Norbert Elias heeft het civilisatieproces (1982) uitgewerkt. Hij bestudeerde West-Europa in 

de 16e – 19e eeuw. Volgens Elias heeft het civilisatieproces een effect gehad op 2 vlakken: 

structureel (MACRO) en cultureel.  Op structureel vlak is volgens hem een verhoogde 

differentiatie van maatschappelijke functies en een verhoogde afhankelijkheid van anderen. 

Een voorbeeld van differentiatie van maatschappelijke functies is dat men vroeger alle 

functies combineerde en men later een onderscheid is beginnen maken tussen een bakker, 

een slager, een visser…  
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Tegenwoordig zal een slager naar de bakker gaan om brood te halen in plaats van het brood 

zelf te bakken.  Op  cultureel vlak zorgt de civilisatie ervoor dat de bovenlagen zichzelf steeds 

beschaafder gaan vinden én de zeden en goede manieren gaan verfijnen en polijsten. We 

krijgen een verinnerlijking van maatschappelijke dwang naar zelfdwang. Dit komt  door een 

betere beheersing van het eigen gedrag en het afstemmen van dat gedrag op dat van de ander 

én door de scheiding van een privésfeer (privacy) en de dominante publieke ruimte. 

De gevolgen zijn een verhoging van de controle op zowel privé als publieke ruimte, een 

verhoging van zelfcontrole over eigen driften en gevoelens én meer schaamtegevoelens. 

Vroeger waren er minder sociale normen (zoals geen nood aan openbare toiletten, niet eten 

met mes en vork, …), later gingen de normen van de hogere klasse over op de lagere klasse. 

Nu ontstaan er schaamtegevoelens als we de sociale normen niet volgen.  

Gedrag wordt een indicator van “het soort mens” dat je bent. Er ontstaan andere 

persoonlijkheidsstructuren (MICRO) en de persoonlijkheden gaan op hun beurt nieuwe 

maatschappijstructuren genereren (MACRO). De maatschappij gaat van Fremdzwang naar 

Selbstzwang.       Zie link 3.4 

3.2 Instituties 

Hoe is stabiel maatschappelijk leven mogelijk? We krijgen een structurering van relaties en 

verankering van cultuurpatronen in instituties. Een institutie is de wijze waarop cruciale 

maatschappelijke behoeften georganiseerd worden tot ‘geobjectiveerde, vaste, min of meer 

normatieve (dwingende) sociale handelingspatronen’. Er is een impliciete (latente) 

consensus over de legitimiteit van een institutie.  Of anders geformuleerd: een institutie is 

een geheel van gevestigde en grotendeels gewaardeerde manieren waarop het sociale leven 

is georganiseerd, binnen een bepaalde samenleving. Voorbeelden van een institutie zijn het 

gezin, de kerk, de levensloop, het onderwijsstelsel, de sociale zekerheid, de onderneming, de 

markt, jaarlijkse vakantie, overgangsrites zoals communie- of lentefeest,… 

De voornaamste functies van instituties zijn: de mogelijkheid om te anticiperen op gedrag en 

reacties van andere mensen binnen de institutie en binnen elke institutie gelden specifieke 

normen. Dat brengt een gevoel van zekerheid en voorspelbaarheid: men weet wat te 

verwachten en waaraan zich te houden. Deze functies zorgen voor rigiditeit, ze belemmeren 

verandering.  In België bijvoorbeeld is een norm bij het huwelijk dat enkel monogamie is 

toegestaan. Indien beide partners plots beslissen een open huwelijk te hebben (polygamie), 

zal hier veel kritiek van buitenaf op zijn.  

Instituties komen in allerlei vormen en maten. En ook hun dwingend karakter varieert. Het 

meest dwingende karakter zien we in zogenaamde gulzige/totale instituties. Dit zijn 

instituties die proberen om het hele handelen en het leven van de leden maatgevend te 

reguleren, zowel binnen als buiten de instelling. Ze slokken de hele persoonlijkheid op. 
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Institutionalisering is een sociaal proces waarin individuele menselijke handelingen worden 

geobjectiveerd tot vaste, min of meer normatieve en collectieve handelingspatronen (sociale 

feiten). Er is steeds een dubbel proces, namelijk structurering van relaties en rollen en 

cultuurvorming. Een voorbeeld van institutionalisering is de combinatie van milieubewustzijn 

(cultuur) en de markt van CO2-emissierechten (structuur). 

Desinstitutionalisering daarentegen is een sociaal proces waarbij traditionele instituties aan 

belang inboeten of verdwijnen. Voorbeelden van desinstitutionalisering zijn het traditionele 

kerngezin, de levensloop en de kerk. 

− Desinstitutionalisering van het traditioneel kerngezin 

▪ Premoderne tijd 

→ Socialiseringsproces (genderspecifiek: moeder voedt dochter op en 

vader voedt zoon op) 

→ Economische functie (landbouw, ambachten) 

→ Sociale bescherming en zorg voor zieken en bejaarden  

▪ Moderne tijd 

→ Belang van het persoonlijke- en gevoelsleven van gezinsleden 

→ Scheiding tussen gezin en werken (~ work life balance) 

→ Verminderde betrokkenheid (sociale controle) van lokale gemeenschap 

op haar leden, wat ook leidt tot een verminderde solidariteit. 

→ Duidelijkere scheiding tussen publieke en private sfeer. De publieke 

omgevingen worden gestuurd door de overheid en de private omgeving 

kan beïnvloed worden door aanmoedigingen of folkways (vb. roken op 

openbare plaatsen VS thuis roken). 

→ Privatisering gezinsleven 

▪ Postmoderne tijd 

→ Vanaf de jaren 1970 onderging het (traditionele) gezin een aantal 

belangrijke transformaties (instabiliteit). Er waren minder gehuwden 

met kinderen, meer ongehuwde koppels met kinderen, veel meer 

alleenstaande ouders (! Nieuwe sociale risicogroep), veel meer 

alleenstaande huishoudens, een daling van het aantal gehuwden of 

samenwonenden, een stijging van ongehuwde of samenwonende 

jongeren, meer holebi koppels, meer nieuwsamengestelde gezinnen, 

meer co-ouderschap… 

→ De structurele en culturele 

vanzelfsprekendheid van het 

traditionele gezins-model erodeert 

en doorprikt de klassieke rol van 

het gezin als ‘hoeksteen van onze 

samenleving’. 

→ In de nevenstaande grafiek zie je 

dat het aantal gezinnen gestegen is, maar dat er minder leden in de 

hedendaagse gezinnen zijn. Dit kan voor problemen zorgen aangezien 

ieder gezin een huis, auto, … nodig heeft. 
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→ Nieuwe maatschappelijke uitdagingen ontstaan door de 

desinstitutionalisering van de kerngezinnen, ze kunnen betrekking hebben 

tot de functie intimiteit/affectie (Vb. vereenzaming bejaarden), tot de 

functie socialisatie (Vb. opgevoed worden bij vechtscheidingen of 

opvoeding zonder de “klassieke” rolmodellen), tot de zorg voor 

zieken/bejaarden en tot de economische functie. De verandering in de 

zorg voor zieken en bejaarden is groot, vroeger werden deze mensen thuis 

verzorgd door hun familieleden, nu worden ze in 

ziekenhuizen/bejaardentehuizen geplaatst. Er is dus een nieuwe 

institutionalisering ontstaan in verzorgingsinstellingen. De mantelzorg 

neemt de laatste jaren wel weer toe. Er ontstaan ook problemen in verband 

met economische zaken, zoals het (tijdelijk/permanent) wegvallen van de 

financiële zekerheid van 2 verdieners. Met als gevolg dat er dus nieuwe 

risicogroepen voor armoede ontstaan. 

→ Er bestaan wel al enkele creatieve oplossingen voor deze uitdagingen, zoals 

een tehuis voor bejaarden combineren met een kinderdagverblijf of 

studenten gratis laten inwonen als ze bejaarden helpen.    Zie link 3.5 & 3.6 

→ De vraag die we ons hierbij kunnen stellen is: Als het gezin niet langer de 

hoeksteen is van de samenleving, wie moet dan deze belangrijke functies 

overnemen? De maatschappij (meer belastingen betalen)? Of het individu 

(minder tijd)? 

− Desinstitutionalisering van de kerk 
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− Desinstitutionalisering van de levensloop 

▪ Levenslopen – hoe de verschillende fasen van ons leven elkaar opvolgen – zijn 

vandaag minder gestandaardiseerd en voorspelbaar. En kwetsbaarder voor 

verschillende soorten (maatschappelijke) risico’s. Vroeger was er een sterke 

institutionalisering “van de wieg tot het graf” (~verzuiling). Nu is er een 

desinstitutionalisering van de levensloop, het is voornamelijk een gevolg van 

transities in andere instituties (onderwijs, arbeid en gezin). De levensloop 

interacteert met de voornoemde desinstitutionalisering van het kerngezin. 

Daarbovenop komen veranderde onderwijs- en arbeidsmarkttrajecten, 

waardoor levenslooptrajecten minder stabiel en voorspelbaar worden. Er zijn 

belangrijke variaties tussen landen inzake de vorm, de omvang en de gevolgen! 

▪ Ook hier kunnen we de vraag stellen: wie moet dit “opvangen”? De 

maatschappij? Of het individu? 

3.3 Socialisatie 

Socialisatie is het proces waarbij een cultuurpatroon wordt aangeleerd: we krijgen allerlei 

overtuigingen, waarden, normen, doelstellingen en verwachtingen mee die richtinggevend 

of regulerend zijn voor ons handelen. Die overtuigingen worden vertaald in rollen waardoor 

het sociaal handelen voorspelbaar wordt. Socialisatie zorgt dus voor de 

“vermaatschappelijking van het individu” (sociale integratie). Internalisatie is het proces 

waarbij we ons die cultuurpatronen eigen maken en ervaren als deel van onszelf. Wanneer 

cultuuroverdracht gebeurt van een groter samenlevingsverband naar een individu toe, 

spreken we van ‘socialisatie’ of ‘enculturatie’. Wanneer de cultuuroverdracht gebeurt tussen 

twee samenlevingsverbanden spreken we van ‘acculturatie’. 

Socialisatie en acculturatie gaan vaak samen. Socialisatie gaat over de aanpassing van een 

individu aan een bedrijf (macro-niveau). Een werknemer moet zich bijvoorbeeld houden aan 

de normen van het bedrijf waar hij/zij werkt. Acculturatie gaat meer over de interactie tussen 

twee bedrijven. Als een bedrijf bijvoorbeeld overgenomen wordt door een ander bedrijf 

(hoger niveau/ twee macro niveaus) moet het bedrijf wat overgenomen wordt zich aanpassen 

aan het bedrijf wat hen overgenomen heeft. Dit heeft ook effect op de werknemers en is dus 

ook een voorbeeld van socialisatie. 

Socialisatie vindt plaats bij alle nieuwkomers in elk nieuw sociaal milieu (bv. sociale klasse, 

een bedrijf, gevangenis, land). Elk sociaal milieu heeft haar geëigend socialisatieproces. 

Socialisatieprocessen zijn niet neutraal! Ze dragen bij tot de integratie/inpassing van 

nieuwkomers in de groep en continueren de erin vervatte stereotypes en sociale 

ongelijkheden. Inburgering kan als een “gedwongen” vorm van socialisatie worden gezien. 

Er zijn 3 verschillende soorten socialisatie: primaire, secundaire en tertiaire socialisatie. 

− Binnen primaire groepen behoren het gezin en de peer group. Cultuur wordt 

aangeleerd via informele weg, onbewust, tijdens de dagdagelijkse activiteiten. 

Gezinssocialisatie is primordiaal ondanks de ingrijpende maatschappelijke 

veranderingen op het niveau van het gezin en levert de matrix voor de latere 

persoonlijkheid. De ontwikkelde basishabitus is nog moeilijk te veranderen.  
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Peer group socialisatie  begint vanaf de leeftijd van 3 à 4 jaar. De ontdekking van 

“anders” zijn leidt soms tot crisissen, als een kind bijvoorbeeld opgroeit zonder 

moeder, zal Moederdag een dag zijn waarmee het kind geconfronteerd zal worden 

met het feit dat hij/zij geen moeder heeft en anders is. Dit geldt ook voor kinderen met 

een ander geloof, als het kind in een christelijke samenleving terecht komt en zelf 

moslim is, kan het zijn dat het kind zich ongemakkelijk voelt op Pasen, Sinterklaas,… 

Ook de invloed van de peer groups blijft zeer lang doorwerken. 

Doorgaans liggen hier de wortels van taboes, stigma en stereotypisch denken. 

Tezelfdertijd vormen primaire groepen een cruciale hefboom tot hersocialisatie. 

Zie link 3.7 en 3.8 

− Binnen de secundaire groepen behoren de school, jeugdvereniging, werk, 

jeugdinstelling,… Het gedrag moet aangepast worden in formele omstandigheden en 

omgevingen. Cultuur wordt aangeleerd binnen rechtstreekse en wederkerige 

interactie tussen de groep en het individu. Overgangsrituelen (rites de passage) zijn 

binnen de secundaire groepen heel belangrijk, ze markeren de overgang van de ene 

sociale positie naar de andere, en zorgen er dus voor dat er een inwisseling plaatsvindt 

van de sociale rol en de sociale identiteit. Er zijn twee soorten overgangsrituelen: de 

persoonlijke overgangsrituelen (bv. besnijdenis, studentendoop) en de collectieve 

overgangsrituelen (bv. Suikerfeest, Loofhuttenfeest,…). In een cultuur waar sociale 

posities en rollen niet meer zo duidelijk afgebakend zijn (liquide), lijken 

overgangsrituelen bij beslissende gebeurtenissen in het leven (geboorte, huwelijk, 

uitvaart, …) te eroderen. 

− De tertiaire socialisatie heeft betrekking op de cultuuroverdracht vanuit anonieme 

massamedia zoals reclame, soaps, mode-industrie en beroemdheden. Door soorten 

voorbeeldgedrag voor te houden, wordt gesocialiseerd in het dominante 

cultuurpatroon. Cultuur wordt aangeleerd zonder formele interactie en communicatie 

met de gesocialiseerde. Tertiaire socialisatie neemt in belang toe en kan de primaire 

en secundaire socialisatie versterken of verzwakken. (Vb. beeld van de vrouw als 

“zwakker”, “minder geschikt voor hogere functies” VS het beeld van de vrouw in 

Scandinavische TV-reeksen (Borgen, The Bridge,…)). 

Van tertiaire socialisatie wordt soms beweerd dat ze een eenmakend karakter heeft. 

Maar is dat zo?  De aangeboden waarden en normen via de massamedia zijn weliswaar 

voor iedereen gelijk, maar de mate waarin naar bepaalde kanalen wordt gekeken en 

hoe ze worden geapprecieerd, blijft contextgebonden. Ook dat is een onderdeel van 

het socialisatieproces.  

Voorbeeld:  VS: mediagebruik bij kinderen tussen 0-8 jaar 
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Naast een algemene socialisatie in de dominante cultuur die voor iedereen opgaat, richt 

socialisatie zich soms tot specifieke doelgroepen (differentiële socialisatie). De twee 

belangrijkste vormen van groepsspecifieke socialisatie zijn: klassenspecifieke socialisatie en 

genderspecifieke socialisatie. 

Naast de socialisatie in de dominante cultuur (vnl. via formele kanalen zoals onderwijs), 

worden leden van een sociale klasse ook gesocialiseerd in de subcultuur van de eigen klasse 

(vnl. via primaire relaties). Via klassespecifieke socialisatie vindt er reproductie van 

klassenverschillen plaats.  

Hoe gebeurt klassespecifieke socialisatie? M. Kohn beweerde dat de arbeidsomstandigheden 

van de ouders in grote mate bepalen welke waarden ze belangrijk vinden. Die waarden 

worden via socialisatie aan de kinderen aangeleerd en bepalen zo hun persoonlijkheid. 

Bepaalde waarden maken het makkelijker om te voldoen aan de eisen van het onderwijs, 

bepaalde waarden zorgen ervoor dat het onderwijs als springplank naar een carrière wordt 

gezien OF als een tijdelijke wachtkamer op een job/werkloosheid. 

 

Welke opvoedingswaarden bereiden het best voor op een job in de veranderende 

arbeidsmarkt van 2020? (~ 4de industriële revolutie)?  Zie link 3.9 
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P. Bourdieu (!) & J.-C.Passeron beweerde dat de school een belangrijke rol speelt in de 

reproductie van klassenculturen. De school is een middenklasse-institutie gebaseerd op 

middenklassewaarden en met lesgevers die voornamelijk uit de middenklasse komen. 

Kinderen gesocialiseerd in een middenklassegezin halen betere schoolprestaties omdat ze 

beschikken over cultureel kapitaal, d.w.z. dat ze vertrouwd zijn met de gewenste culturele 

competenties (d.i. taalgebruik, denkwijzen, houdingen, opvattingen,…).  Kinderen uit 

arbeidersgezinnen worstelen met een cultureel deficit. Vaak geraken kinderen uit 

arbeidersgezinnen ervan overtuigd dat ze enkel geschikt zijn voor arbeidersjobs. We spreken 

in dit verband van autodiscriminatie: via internalisatie wordt deze overtuiging vaak een self-

fullfilling prophecy. 

 

Socialisatie heeft ook een genderspecifieke dimensie. Gender staat voor de cultureel 

bepaalde invulling van rollen (nurture) die op het eerste zicht geslachtsgebonden zijn 

(nature) Simon De Beauvoir zei ooit: “On ne naît pas femme, on le devient”. 

Genderspecifieke verwachtingen: 

 

Genderrolsocialisatie gebeurt op veel manieren en langs veel kanalen, o.a. via specifiek 

dagdagelijks taalgebruik (zie link 3.10), via dagdagelijkse interactie binnen het gezin, via 

spelactiviteiten en speelgoed, via schoolboeken, via reclame/TV, via (Disney) tekenfilms, via 

de werkgever, via de partner, …   Zie link 3.11 
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Voorbeelden: 

− Spelactiviteiten: 

 

− Disney films 

 
− Studio 100: Plop, Kwebbel , Klus, Smal, Lui en Smul zijn allemaal stereotype figuren. 

Kwebbel praat en doet niets, Smal is mooi en doet ook niets. De mannen zijn allemaal 

harde werkers. Plop ziet er ouder uit en is daarom wijzer en Lui is een ambtenaar en 

wordt daarom lui genoemd. 
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Genderrolsocialisatie speelt een belangrijke rol in het ondersteunen en reproduceren van de 

genderongelijkheid op heel veel domeinen van het maatschappelijk leven. Landen en 

culturen verschillen sterk in de mate waarin ze genderongelijk zijn en die ongelijkheid 

aanpakken.  

Ter info: https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017 

Voorbeelden: 

− 10 meest gendergelijke landen 

 
− Opname zorgtaken in Vlaanderen 

 
 

 

 

 

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017
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Naast genderrolsocialisatie spelen ook instituties zelf een belangrijke rol in het ondersteunen 

en reproduceren van genderongelijkheid. Ook op dit vlak verschillen landen en culturen in 

sterke mate van elkaar. 

Voorbeeld: 

− Arbeidsmarkt 

 

 

Genderongelijkheid op de arbeidsmarkt uit zich enerzijds in horizontale segregatie: mannen 

en vrouwen zijn niet steeds in dezelfde sectoren tewerkgesteld. Vrouwen zijn het meest 

aanwezig in de tertiaire en quartaire sectoren (commerciële diensten, advies en bijstand, 

financiële diensten, horeca en kleinhandel, onderwijs, ziekenhuizen en overige 

maatschappelijke diensten). De oorsprong van horizontale segregatie ligt in het onderwijs. 

Anderzijds uit genderongelijkheid zich ook in verticale segregatie: mannen zijn meer dan 

vrouwen vertegenwoordigd in hogere posities. Hiervoor zijn een aantal verklaringen 

→ Glazen plafond (glass ceiling): een metafoor voor de bijna onzichtbare discriminerende 

barrières die het doorstoten van vrouwen naar de top onmogelijk maakt.  

→ Glazen lift (glass elevator): soms gebruikt om de snellere promotie van mannen boven 

vrouwen (vooral in managementfuncties) weer te geven binnen door vrouwen 

gedomineerde bedrijfstakken als verpleging. 

→ Kleverige vloer (sticky floor): soms gebruikt om aan te geven dat vrouwen (vooral 

vrouwen in lagere posities) minder snel dan mannen promotie maken bij het begin van 

hun carrière.  

→ Glazen klif (glass cliff): een situatie waarbinnen iemand, meestal een vrouw, wordt 

bevorderd tot een risicovolle, moeilijke baan waar de kansen op mislukking groter zijn. 

Allerlei institutionele maatregelen verzwakken of versterken de genderongelijkheid op de 

arbeidsmarkt. Sommige landen hebben het nu bijvoorbeeld mogelijk gemaakt voor vaders om 

vaderschapsverlof te vragen en IJsland heeft een nieuwe wetgeving ingevoerd, waarin er 

verplichte gelijkheid moet zijn tussen de loon van een man en een vrouw met dezelfde functie. 
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In heel wat landen en culturen is er de afgelopen decennia een (zeer trage) shift naar minder 

genderongelijkheid. Dit zet zich ook door in de genderrolsocialisatie. Dit gebeurt via de 

introductie en promotie van “genderneutraliteit” en het verzwakken of expliciet verwerpen 

van genderstereotypes. Goede voorbeelden van de introductie tot genderneutraliteit zijn  de 

gender-neutrale scholen, gender-neutrale overheden, gender-neutrale vacatureberichten en 

het genderneutraal speelgoed. Verder zie je het verzwakken van genderstereotypes in de 

nieuwere Disney films, in de mode en op vlak van sport (je hebt steeds meer vrouwelijke 

voetbalcommentatoren).    Zie link 3.12 en 3.13 

 
3.4 Sociale controle 

Wie zich niet conformeert en (teveel) buiten zijn/haar rol gaat, zal ervaren dat er allerlei 

sociale mechanismen en processen bestaan die ervoor zorgen dat men terug op het rechte 

pad worden geduwd. We noemen dit sociale controle. Sociale controle gebeurt vaak 

onbewust, zowel door diegene die sociale controle uitvoert en diegene die de sociale controle 

ondergaat.  

Alle vormen van socialisatie zijn ook (on)bewuste vormen van sociale controle. Bij sociale 

controle spelen sociale sancties een cruciale rol: ze zetten mensen aan tot bepaald handelen 

of weerhouden hen ervan.  

Er zijn vier soorten: 

 
 

3.5 Afwijkend gedrag 

Afwijkend of deviant gedrag is sociaal handelen dat de waarden en normen van een 

samenlevingsverband stelselmatig overtreedt. Het impliceert de weigering of het 

onvermogen om zich te houden aan de spelregels van de betreffende sociale context. Op 

afwijkend gedrag volgt een sociale reactie door het samenlevingsverband dat haar stabiliteit 

bedreigd ziet. De tolerantie voor afwijkend gedrag varieert. De marge is kleiner voor 

overtredingen op de centrale spelregels (wetten, zeden) dan voor minder belangrijke 

spelregels (gewoonten).  
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Afwijkend gedrag is functioneel: het stimuleert niet alleen conformisme in de sociale context, 

maar zaait tezelfdertijd de kiemen voor verandering in de samenleving (zie deel 5). Door het 

sanctioneren van de afwijkers, wordt bij de anderen de overtuiging gevoed dat de eigen 

waarden en normen belangrijk en juist zijn (= schandpaaleffect) en zal het 

samenhorigheidsgevoel toenemen (~ WIJ / ZIJ). 

Robert Merton plaatst deviantie in haar algemene maatschappelijke context. Hij bekijkt 

deviantie vanuit een spanning (strain) tussen de cultureel bepaalde doelen en de 

institutioneel aanvaarde middelen om de doelen te bereiken. Als de meerderheid gelooft dat 

de doelen voor iedereen haalbaar zijn, maar dit in werkelijkheid een mythe is, is er een 

toestand van anomie. 

De anomietheorie onderscheidt 5 types van deviant gedrag: 

▪ Conformisme 

▪ Innovatie  

▪ Ritualisme  

▪ Retraitisme  

▪ Rebellie 

 

Voorbeeld: 

− Succes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of gedrag als “afwijkend” wordt beschouwd, is niet altijd duidelijk. Het is het duidelijkst in 

sociale contexten waar er slechts één cultuurpatroon is en waarden en normen duidelijk zijn 

voor iedereen. In moderne samenlevingen is dat nog zelden het geval. Wat als “afwijkend” 

wordt beschouwd varieert naargelang de sociale context, en binnen eenzelfde context vaak 

ook naargelang de tijd. Voorbeelden hiervan zijn het opgenomen zijn van homofilie als 

psychiatrische stoornis in de DSM of de “gaming disorder” in de ICD11.  

In veel sociale contexten bepaalt de sociale klasse in belangrijke mate of een handeling 

formeel als “afwijkend” wordt bestempeld (gelabeld) of niet. (Vb. kleine criminaliteit VS 

witteboordencriminaliteit)  In veel sociale contexten bepaalt de sociale klasse ook de reactie 

van de sociale context op dat “afwijkend” gedrag.  
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Voorbeelden: 

− Arbeidersklasse 

→ Kinderen: bij afwijkend gedrag sneller doorgestuurd naar BSO of buitengewoon 

onderwijs, sneller labels van “gedragsgestoord” of “psychiatrische stoornis” 

→ Volwassenen: vaker sancties via het juridisch systeem, minder mogelijkheid tot 

individuele hulpverlening achter de schermen 

− Gevangenis in de VS 

 
 

Niet alle sociale contexten reageren op dezelfde manier op dezelfde vorm van afwijkend 

gedrag. Deze differentiatie in de reactie van de sociale context uit zich op verschillende 

manieren.  

Voorbeelden: 

− Noorwegen: 

→ Agenten zijn niet standaard bewapend, ook Breiviks terreurdaad verandert 

daar niets aan. Uit een enquête na Breivik blijkt dat 60% van de Noorse 

politieagenten het niet fijn zou vinden indien ze altijd bewapend zouden 

moeten zijn. 

− IJsland 

→ Eind 2013 schiet de IJslandse politie voor het eerst iemand dood. De 

criminaliteit op het eiland, dat 322.000 inwoners telt, is bij de laagste ter 

wereld. Er zijn slechts ca. 600 politieagenten, van wie maar een paar tientallen 

een dienstwapen hebben. 

− Buitenlandse gevangenissen 

→ Congo: gevangenen leven in miserabele omstandigheden (geen hygiëne, niet 

genoeg voedsel, niet genoeg plaats, kinderen en ouderen zijn er samen…) 

→ Bolivia: enkel bewaking buiten de gevangenis, niet in de gevangenis. 
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→ Noorwegen: Halden Fengsel high security gevangenis VS Bastoy low secruity 

prison = het beste systeem tot nu toe. Er hervalt maar 20% van de 

gedetineerden (in België is dat 50-60%). De gevangenis lijkt op een hotel, alles 

is zo goed mogelijk aangepast aan de wereld rondom de gevangenis. Er is een 

heel streng regime en de gevangenen worden constant opgevolgd en krijgen 

psychologische hulp. Ze, moeten werken, studeren en leren samen leven met 

anderen, kortom ze worden voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij. 

Zie link 3.14 

 

 

Zie ook ‘Luk Allo in de buitenlandse gevangenis’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


