
 

 

 

LEERLINGENBLAD FOCUS OP DE MAATSCHAPPIJ 

AFLEVERING 25 De Nederlandse cultuur  

 

KIJKVRAGEN  

1. Zet de juiste begrippen bij de beschrijvingen. Je kunt kiezen uit: 

multiculturele samenleving – etnische subcultuur – nationale identiteit – 

socialisatie – cultuur 

a. Door erfelijke factoren heb je bepaalde uiterlijke kenmerken. =  

b. Levenswijze van een groep mensen of een land die bestaat uit tradities, 

gewoontes en omgangsvormen. (2x) =    OF =  

c. Verschillende etnische groepen leven met elkaar samen. =  

d. Overbrengen van normen en waarden. =  

 

2. Het spreken van de Nederlandse taal is een kenmerk van de dominante cultuur in 

Nederland. Noem nog minimaal twee andere kenmerken.  

 

3a. Cabaretier Roué Verveer vertelt wat hij verrassend vond aan de Nederlandse 

cultuur toen hij hier aankwam. Noem twee dingen waar Roué verbaasd over was.  

b. Verzin zelf nog één voorbeeld van iets typisch Nederlands waar buitenlanders 

zich over verbazen. 

 

4. Geef aan wat kenmerken zijn van een multiculturele samenleving: 

O geen gezamenlijke geschiedenis O overnemen van elkaars waarden en 

normen 

O meerdere geloofsrichtingen  O verschillende waarden en normen  

O verschillende gewoontes   O gelijkheid tussen verschillende 

culturen 

5a. Subculturen hebben andere kenmerken dan de dominante cultuur en gelden 

alleen voor een kleinere groep mensen. Schrijf op bij welke subculturen je zelf 

hoort. 

b. Is het belangrijk voor jou om bij een cultuur of een subcultuur te horen? Licht je 

antwoord toe. 

c. Bekijk de site www.exactitudes.com. Wat wil de fotograaf met deze foto’s 

duidelijk maken?  

 

http://www.exactitudes.com/


 

 

 

6. In het programma komen vertegenwoordigers van twee politieke 

jongerenpartijen uit Rotterdam aan het woord: Tim Roozen van Jong in de SP en 

Leon Stooker van Leefbaar Rotterdam. 

a. Leon Stooker zegt dat we waakzaam moeten zijn. Wat bedoelt hij? Waar moeten 

we voor opletten?  

b. Waar moeten we trots op zijn, volgens Tim Roozen? 

c. Bij welke uitspraak voel jij je het beste thuis? Licht je antwoord toe.  

 

VERDIEPINGSVRAGEN 

7. Samenleven 

In Nederland bestaan allerlei activiteiten om te zorgen dat mensen uit verschillende 

culturen zich thuis voelen en op een rustige manier met elkaar samen leven. Er zijn 

voetbal- of sportactiviteiten om de kloof tussen straatcultuur en burgercultuur te 

verkleinen, praatgroepen om thema’s die thuis niet aan de orde komen te 

bespreken, en er is een cursus burgerschap om de rechten en plichten in Nederland 

te leren kennen. Kies één van deze drie activiteiten en doe op internet of bij jou in 

de buurt onderzoek naar de resultaten van deze activiteit. Interview bijvoorbeeld 

een jongerenwerker of een straatcoach, of een docent of leerling burgerschap. 

Werk in tweetallen en maak een presentatie voor de hele klas.  

8. Nederlanders in het buitenland 

a. Zoek foto’s van Nederlanders in het buitenland en maak een collage. Denk aan 

Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Brazilië. Foto’s van molens, klompen, 

stroopwafels, kaas enzovoort.  

b. Waarom houden mensen die geëmigreerd zijn, ook de 2de en 3de generatie, vaak 

vast aan de gewoonten en tradities uit het land van herkomst?  

c. Geef twee voorbeelden van het vasthouden van de cultuur door nieuwe 

Nederlanders in Nederland.  

 

 

 

 

 



 

 

 

DOCENTENBLAD FOCUS OP DE MAATSCHAPPIJ 

AFLEVERING 25 

Doelgroep: vmbo klas 3 - 4 

Centraal staan eigen ervaringen en de verschillende benaderingswijzen. De 
benaderingswijzen worden vertaald met de volgende vragen: 

- Sociaal-cultureel: Wat vindt de samenleving? En wat vind jij?  
- Sociaal-economisch: Wie heeft daar (geen) belang bij?   
- Politiek-juridisch: Wat vindt de overheid? 
- Veranderings-vergelijkend: Hoe ging dat vroeger? en Hoe is dit in andere 

landen? 
 

Aflevering 25 

De Nederlandse cultuur 

Waar komt de Nederlandse cultuur vandaan? Wat is identiteit?  Welke elementen 

hebben met je identiteit te maken? Hoe komt het dat de een zich meer Europeaan 

voelt en de ander meer Achterhoeker? Door socialisatie en internalisatie voelen de 

meeste mensen zich verbonden met de dominante cultuur maar ook met de cultuur 

van kleine groepen waartoe ze behoren. Door groepsidentificatie kan er een sterk 

wij gevoel ontstaan. 

Dit onderwerp komt voort uit het domein: cultuur en socialisatie. Het onderwerp 

sluit aan bij het materiaal van Prodemos in het kader van 200 jaar koninkrijk.  
 

ANTWOORDEN  

 

Kijkvragen 

1a. etnische subcultuur 

b. nationale identiteit of cultuur 

c. multiculturele samenleving 

d. socialisatie 

2. Eten van boerenkool/stamppot met worst in de winter, vieren Koningsdag, 

binnen- en buitenzwembaden, gelijke rechten, vrijheid van meningsuiting, 

Sinterklaas, koeien in de wei. 

3a. Je humeur hangt af van het weer, het niet kennen van je buren, niet luid 

muziek afspelen, kleine porties bestellen (drie plakken boterhamworst). 

b. Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: gordijnen open laten, direct zeggen wat je vindt, 

fietscultuur. 

4. Geen gezamenlijke geschiedenis, meerdere geloofsrichtingen, verschillende 



 

 

 

waarden en normen, verschillende gewoontes 

5a. Eigen antwoord. Provincie, muziekstijl 

b. Eigen antwoord. Het is een prettig gevoel om ergens bij te horen, niet alleen te 

zijn/staan. Je ontwikkelt je eigen identiteit, je weet wie je bent en waar je voor 

staat. 

c. Veel mensen onderscheiden zich door hun kleding, maar in de praktijk blijkt dat 

veel andere mensen dezelfde kleding aan hebben (dezelfde subcultuur).  

6a. Waakzaam voor orthodoxe moslims die hun waarden en normen willen opleggen. 

b. Trots op de verschillende culturen die er in die Nederland zijn. Dat levert veel 

moois op.  

c. Eigen antwoord. 

 

Verdiepingsvragen  

7. Eigen antwoord. 

8a. Eigen antwoord. 

b. Doordat de nieuwe cultuur verschillend en onbekend is, houdt men juist vast aan 

gewoonten en tradities die men kent. Soms is men ook nog extra trots op de 

oorspronkelijke cultuur.  

c. Vieren van religieuze dagen (Suikerfeest, Ramadan), type eten, niet met 

schoenen een huis binnen, dragen van bepaalde kleding.  

 

 


