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In dit tweede semester bespreken we eerst verder cognitie. Om tot een synthese van 

motivatie, emotie en cognitie te komen gaan we eerst dieper in op verschillende soorten 

intelligenties. Nadien volgt het hoofdstuk emotie. Samen komen we tot een synthese van 

de drie elementen van doelstelling 4. We starten met een ingekorte bespreking van de 

factoren van gedrag. Deze borduurt verder op semester 1 in 5 en 6STW. Enkele 

noodzakelijke elementen herhalen we.  
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1. Psychologie en menselijk gedrag. 
 

In het 5de jaar Sociale Wetenschappen zijn we in het eerste semester begonnen met 

het uitdiepen van het begrip gedrag en de factoren die ons gedrag beïnvloeden. We 

herhalen op deze pagina enkele belangrijke begrippen. 

 

1.1 Wat is gedrag? 
 

Elke dag worden we geconfronteerd met het begrip gedrag. Uitspraken zoals “wat 
gedraag zij zich vreemd”, “dat gedrag kan niet door de beugel”, “je hebt je uitstekend 
gedragen” klinken ons niet vreemd in de oren. Maar wat is dat nu precies, gedrag? 

 

1.1.1 Definitie 
 

Gedrag verwijst naar de acties en reacties van een organisme (mens, dier, …),  

met betrekking tot de omgeving. 
 

Dit verdient enige uitleg. Het betekent eigenlijk dat we iets ondernemen of reageren op de 

situatie waarin we zitten. Gedrag kan daarbij bewust, onbewust, openlijk of heimelijk en vrijwillig 

of onvrijwillig zijn. Dit alles maakt ons gedrag heel erg complex.  

 

Eigenlijk hoeft het zo moeilijk niet te zijn. We kunnen gedrag opdelen in drie 

deelaspecten. We noemen dit het S–O-R-schema: 

 

a) Eerst ontvangen we een prikkel. Deze prikkel komt soms van binnenuit zoals een 

hongergevoel net voor de speeltijd, een steek in de zij bij het hardlopen, een goed idee 

voor een opstel. Maar de prikkel kan ook van buitenaf komen. Daarbij denken we aan een 

vermaning van de leerkracht, een liedje dat je blij stemt of een plotse regenbui tijdens 

een fietstocht. Prikkels vangen we op via onze zintuigen. 

 

b) Zodra we de prikkels via de zintuigen ontvangen, zenden we ze via de zenuwbanen 

naar de hersenen, waar de prikkels zullen verwerken. We gaan aan de prikkels een 

bepaalde betekenis toekennen aan de ontvangen prikkel. Nu moet je weten dat de 

betekenis van een prikkel gelaagd is. In eerste instantie zal de prikkel voor iedereen 

hetzelfde betekenen maar naast de algemene interpretatie kan diezelfde ook een zeer 

individuele betekenis hebben. Dit noemen we de perceptie. 

 

Een ronde vorm op een grasmat zal in eerste instantie voor 
iedereen een voetbal zijn (= algemene betekenis). Toch kunnen twee 
leerlingen het anders interpreteren want de één wil er meteen een 
trap tegen geven, terwijl de ander er liefst zo snel mogelijk van wil 
wegrennen (=perceptie).  
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c) In de derde fase komt er een reactie op de ontvangen en verwerkte prikkel. De 

reactie die we geven is menselijk gedrag. Meestal is gedrag niet zo eenduidig als het 

lijkt. Twee personen kunnen heel anders reageren op dezelfde prikkel. Zo kan een 

eerste persoon agressief gedrag vertonen op een racistische opmerking en blijft een 

ander er onverschillig bij. Laatste geeft een andere betekenis aan de prikkel of kiest 

ervoor om de reactie te onderdrukken. 

 

1.2 Hoe maakbaar is gedrag? 
 

Je weet zeker nog dat een heleboel elementen zijn die het menselijk gedrag 

beïnvloeden.  

Sommige ervan kan je toeschrijven vanuit jouw eigen persoon.  

Anderen werden opgelegd vanuit de maatschappij. 

 

Samenvattend kan je stellen dat er interne en externe factoren zijn. Ook binnen deze 

twee categorieën maken we nog een opdeling. Deze wordt mooi weergegeven in 

onderstaande schematische samenvatting. Op de volgende pagina’s werken we het 

schema verder uit. 

 

Schematische samenvatting: 

Interne factoren        Externe factoren 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biologische factoren 

Bv.  

Leerprocessen 

Bv. 

Cognitieve 

processen 

Bv. 

Psychodynamische 

processen 

Bv. 

Culturele omgeving 

Bv. 

Sociale omgeving 

Bv. 
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Gedragsbeïnvloeding 
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1.3 Psychologie 
 

Verleden schooljaar leerden jullie reeds wat psychologie is. We frissen het hier op. Van 

deze pagina onthoud je enkel de definities. Het overige is duiding.  

 

Wij gebruiken voor psychologie de volgende definitie. 

 

 “De psychologie is de wetenschappelijke studie van het gedrag en de mentale 

processen van individuen”. 
 

Binnen de psychologie wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen de fundamentele 

of theoretische psychologie en de toegepaste psychologie. 

 

De fundamentele psychologie (= theoretische psychologie) heeft tot doel (a) kennis 

te verzamelen, (b) theorieën op te bouwen en (c) verklaringen te zoeken voor het 

menselijk gedrag. 

 

De toegepaste psychologie heeft tot doel – op basis van de kennis van de 

fundamentele psychologie – het gedrag te beïnvloeden op specifieke terreinen van 

het menselijk leven. 

 

De studie van de psychologie gaat terug tot oude beschavingen zoals Egypte en 

Griekenland. De Duitser Wilhelm Wundt maakt een echt begin met psychologisch 

onderzoek. Hij opende in 1879 het eerste erkende laboratorium voor de studie van 

menselijk gedrag in Leipzig. De eerste experimenten onderzochten taal, cultuur, kunst, 

mythen, wetten, moraal op een wetenschappelijke manier. Men wilde de mens vooral 

begrijpen.  

 

Doorheen de tijd ontstond verschillende stromingen binnen de psychologie zoals 

structuralisme, gestaltpsychologie, psychoanalyse, behaviorisme, humanisme. Daar 

maken jullie misschien wel kennis mee in het voortgezette onderwijs.  

 

Vandaag associëren we psychologie vaak ten onrechte met het begeleiden van mensen 

met problemen zoals depressie, burn-out, ziektes van geestelijke aard, stress en 

verslaving. Dit is het terrein van de klinische psychologie. 

 

Psychologie is echter een paraplu voor vele disciplines (waaronder klinische psychologie 

maar net zo taalpsychologie en arbeidspsychologie om er maar enkele te noemen). 

 

Onze doelstelling is om via de psychologie menselijk gedrag beter te begrijpen. We 

zoomen eerst in op de belangrijkste wetenschappelijke experimenten om vervolgens 

motivatie, cognitie en emotie van nader te bekijken.  Op het einde van doelstelling 4 zien 

we een overzicht met de stromingen in de psychologie. 
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2. Experimenten over menselijk gedrag gekaderd in de 

actualiteit. 
 

2.1 ‘Pseudopatiënt-experiment’ van Rosenhan 

 
Dat we psychologie vooral met zijn klinische tak vereenzelvigen is geen geheim. Het 

experiment van David Rosenhan stelt een onderdeel daarvan, de psychiatrie, ernstig in 

vraag. 

 

Doel 

 

Psychiatrische diagnoses zijn vaak een stuk robuuster dan “somatische” diagnoses. Dit is 

niet omdat psychiatrische stoornissen zoveel makkelijker zijn vast te stellen. 

Integendeel, het is omdat de psychiatrie voor een groot deel is aangewezen op de 

woorden en het gedrag van de patiënt zelf. Bij patiënten kan dit razendsnel omslaan – 

sommige geestesziektes kenmerken zich zelfs door een ontkennen van de symptomen of 

het verwerpen van de diagnose. Rosenhan en zijn assistenten wilden nagaan in hoeverre 

psychiaters in staat waren correcte diagnoses te stellen. 

 

Verloop 

 

Rosenhan zette fakers in psychiatrische inrichtingen. Acht 

pseudopatiënten, waaronder Rosenhan zelf, melden zich vrijwillig 

aan in psychiatrische instellingen over heel Amerika. Als reden 

gebruikten ze de klacht dat ze sinds een dag een stem in hun hoofd 

hoorden die “plop” zei. Verder worden ze door Rosenhan gevraagd 

op alles eerlijk te antwoorden. Het enige dat ze verzwijgen is dat 

ze eigenlijk geen stem horen en dat het om een experiment gaat. 

 

Alle mensen kregen onmiddellijk medicatie en werden opgenomen. Er werden 

verschillende diagnoses gesteld. Eén dag later zeggen ze dat de stemmen weg zijn. Maar 

uiteraard –zeven worden schizofreen geacht en één van bipolaire stoornis– moeten de 

mensen nog blijven. Uiteindelijk werden de pseudopatiënten verplicht om 7 tot 52 dagen 

in het ziekenhuis te blijven. Gemiddeld verbleven ze er 19 dagen. 

 

Nochtans gedroegen de pseudopatiënten zich vanaf dag 1 normaal in de instelling. 

Meerdere andere mensen onder behandeling zagen dat er niets mis was met 

depseudopatiënten. De verpleging zag dat niet. De enige manier om ontslagen te worden 

uit de instelling is aangeven dat de diagnose correct is m.a.w. de mening van de dokter 

bevestigen. Uiteindelijk worden de vrijwilligers uit de kliniek ontslagen na therapie.  

 

Eén ziekenhuis daagde Rosenhan uit om nieuwe pseudopatiënten te sturen. De directie 

van het ziekenhuis verklaarde dat zij er beslist wel alle neppatiënten uit zouden halen. 
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Rosehal stemde toe. Na een maand verklaarde het ziekenhuis dat het 41 

pseudopatiënten ontdekte. Maar Rosenhan had niemand gestuurd!  

 

Resultaat 

 

Dat hun acteerwerk voor een opname zorgde was niet de meest opzienbarende conclusie 

van Rosenhan’s experiment. De acteurs lieten na opname weten dat ze hadden gelogen en 

enkel wilden zien wat voor diagnose de psychiaters zouden stellen. Het resultaat? De 

psychiaters raakten alleen maar meer overtuigd van hun gelijk. Dit bewijst het gevaar 

van labelling. Als je op iemand een label of etiket plakt, dan geraakt deze persoon het 

moeilijk kwijt. 

 

 

2.2 By-stander-effect van Latané & Darley 

 

 

Doel 

 

Experiment van Bibb Latané en John Darley: wanneer zijn mensen al dan niet 

hulpvaardig? 

 

 

Verloop 

 

Eén experiment wil laten zien in hoeveel gevallen de proefpersonen melden dat er 

rookontwikkeling in de kamer is.  Als er slechts één persoon, de proefpersoon, in de 

kamer is dan werd de rook in 75% van de gevallen gemeld. Als de proefpersoon zich in 

een tweede situatie met twee andere personen, beide acteurs die de rook negeren,  in 

de kamer bevindt dan meldt slechts 38% de rook. Als de proefpersoon zich in een 

laatste situatie met twee acteurs in de kamer bevindt die de rook eerst opmerken en 

vervolgens negeren dan meldt slechts 10% van de proefpersonen de rookontwikkeling. 

 

Hoe meer mensen staan toe te kijken, hoe kleiner de kans wordt dat ze daadwerkelijk 

zullen ingrijpen. Latané en Darley hebben een aantal condities gevonden waaraan moet 

worden voldaan voordat een individu te hulp zal schieten, namelijk: 

 

-Ze moeten de gebeurtenis kunnen zien. 

-Het moet als een noodgeval geïnterpreteerd worden. 

-Ze moeten zich verantwoordelijk voelen om te helpen. 

-Ze moeten de "gepaste" hulpmethode weten. 

-Daarnaast moeten ze ook daadwerkelijk willen helpen. 

 

Volgens Latane en Darley zal iemand niet helpen als er niet aan alle voorwaarden voldaan 

wordt. Als het aantal mensen groter wordt ontstaat er een probleem bij stap 2 en 3. 

Resultaat 



Sint-Augustinusinstituut Bree                             Cursus 6SW Pagina 8 
 

 

Als er geweld wordt gepleegd of een ongeluk gebeurt, kunnen mensen er in een kring 

omheen staan zonder dat iemand wat doet. Al geruime tijd geleden ontdekte Latané dat 

omstanders van elkaar denken dat de ander wel wat zal doen. Zo neemt niemand de 

verantwoordelijkheid op zich. Hij noemde dit het bystander-effect en gebruikte twee 

psychologische begrippen om het te verklaren. 

 

Ten eerste is er de  spreiding van verantwoordelijkheid (“spread of responsibility”) om 

het effect te beschrijven dat iedereen denkt dat de ander wel zal ingrijpen. De 

verantwoordelijkheid om in te grijpen wordt gedeeld door velen waardoor iedere 

persoon het gevoel heeft minder verantwoordelijk te zijn dan als individu. 

 

Ten tweede willen mensen zich sociaal correct gedragen. Als anderen niet reageren 

interpreteren individuen in een groep dat vaak als een signaal dat actie ondernemen niet 

nodig of gepast is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitty Genovese 

 

New York, 1964. De 28-jarige Kitty Genovese kwam midden in de 

nacht rond 3:15 uur terug van haar werk in een bar. Ze werd 

opgemerkt door een 29-jarige machineoperateur, Winston Moseley. 

Kitty parkeerde haar auto op een parkeerplaats die was omringd door 

flats, waar ook haar appartement zich bevond.  

 

Toen ze uit haar auto stapte, rende Winston uit zijn auto op haar af en stak haar twee maal in 

haar rug met een mes. Kitty schreeuwde om hulp, maar werd slechts door een aantal mensen 

gehoord. Een man riep vanuit zijn raam dat Winston Kitty met rust moest laten, en Winston 

vluchtte zijn auto in. 

 

Maar toen Winston merkte dat niemand uit de omringende flats naar beneden kwam om 

Kitty te helpen, ging hij terug en zag Kitty naar haar appartement strompelen. 

Schreeuwende buurtbewoners weerhielden Winston er eerst van om weer naar Kitty te 

lopen, maar toen de stilte was weergekeerd keerde hij opnieuw terug. Hij vond Kitty liggend 

in een gang en stak haar tot ze stopte met schreeuwen en uiteindelijk aan haar verwondingen 

overleed. Pas om 3:50 uur belde een buurtbewoner de politie, waardoor Winston in totaal 35 

minuten en 3 pogingen had om zijn slachtoffer te vermoorden. 

 

Toen de New York Times 2 weken later, op 27 maart 1964 uitgebreid verslag deed van deze 

moord was het publiek geschokt. Niet vanwege de moord, maar doordat 38 mensen het 

zagen gebeuren maar niets deden. Hoe kon dat gebeuren? Angst kon niet de verklaring zijn, 

want verschillende toeschouwers hingen uit het raam, vlak bij de telefoon! Uit onderzoek 

bleek dat ieder voor zich had gedacht dat een ánder de politie wel al zou hebben gebeld. 

 

Dit incident inspireerde de onderzoekers John Darley en Bob Latané om onderzoek te doen 

naar het fenomeen.                                                                                         Bron: Wikipedia. 

 

http://streetlights.tripod.com/queens/kitty-genovese.jpg
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2.3 ‘Poppenexperiment’ van Kenneth & Mamie Clark 

 

Doel 

 

Bestuderen van de zelfperceptie van kinderen door het vergelijken van de voorkeur voor 

poppen met verschillende huidskleur. 

 

Verloop 

 

Kenneth en Mamie Clark ondervroegen kinderen over twee identieke poppen. Er was één 

verschil: de huids- en haarkleur van de poppen. Een pop was blank met gele haren, de 

andere bruin met zwarte haren. De kinderen kregen vragen voorgeschoteld over de 

poppen: met welke pop zou je willen spelen; welke pop is het liefste? Het experiment uit 

de jaren 1930 toonde een duidelijke voorkeur voor de blanke pop bij alle rassen en bij 

kinderen van verschillende scholen (“blanke” scholen vs. “zwarte” scholen vs. “gemengde” 

scholen). 

 

Resultaten 

 

Het experiment toonde een duidelijke voorkeur voor de blanke pop bij alle kinderen, 

blank en zwart. Deze bevindingen suggereren geïnternaliseerd racisme bij zwarte 

kinderen. De zelfhaat was het grootst bij zwarte kinderen die op een zwarte school 

zaten. 

 

Reacties 

 

Recent onderzoek voor film en televisie, waaronder CNN, toonde gelijkaardige 

resultaten. 

 

 

Actualiteitsopdracht: zie takenblad (voeg toe). 
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2.4 Experimenten en menselijk gedrag. 

 

De meeste besproken experimenten vonden plaats in een door onderzoekers 

gecontroleerde omgeving (kooi, lokaal, …). De onderzoekers schakelden zo de invloed van 

de omgeving uit die ze onwenselijk achten. Ze proberen de invloed van één factor op een 

tweede factor te onderzoeken.  

 

Deze factoren in een experiment noemt men variabelen. Er zijn 2 soorten variabelen: 

 

1)De onafhankelijke variabele is de variabele die door de onderzoeker wordt 

gemanipuleerd. In de voorbeelden: het al dan niet zien van de geweldfilm (Bobo doll), de 

aanwezigheid van andere personen (By-stander) of beloning (Skinnerbox). 

 

2)De afhankelijke variabele is de factor die men denkt te beïnvloeden, het resultaat 

van het experiment, de factor die men niet in de hand heeft. In de voorbeelden: het 

agressieve gedrag (Bobo doll), actie ondernemen (By-stander), prestatie (Skinnerbox). 

 

Dit betekent dat we niet zomaar kunnen voorspellen dat gedrag in het dagelijkse leven 

in dezelfde mate beïnvloed zal worden. In een normale situatie spelen namelijk meer 

factoren een rol. In een onderzoek worden deze uitgeschakeld om er zeker van te zijn 

dat er een causaal verband is. 

 

Geef een definitie voor causaal verband (andere term: oorzakelijk verband): 

 

 

 

 

 

 

 

Het is belangrijk dat er in een experiment validiteit is. Wat betekent deze term? 
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Motivatie - 

Cognitie –  

Emotie. 
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3. Motivatie. 
 

Het begrip ‘motivatie’ is vaak onderwerp van discussie, want het zou de magische 

drijvende kracht zijn achter veel prestaties. Jongeren zijn ‘niet gemotiveerd’ om een 

opleiding te volgen, werknemers van een bedrijf moeten ‘gemotiveerder’ zijn om te 

werken, leraren klagen over het ‘gebrek aan motivatie’ van hun leerlingen en recruiters 

zoeken ‘gemotiveerde’ kandidaten… Maar wat gaat er schuil achter deze machtige term?  

 

3.1 Verkenning 
 

“Een maand geleden hebben wij een huis gekocht”, zegt Helena (28 jaar). “Echt iets 
moois, helemaal onze smaak, maar wel met heel wat werk nog. We zijn nu al drie weken 
elke dag gaan schilderen, beetjes verbouwen, poetsen, … We werken elke avond, na het 
werk, tussen 19u en 23u. Het is vermoeiend maar we geven niet op. Ons huis wordt elke 
dag een beetje mooier!”  

 
“Ik zit wel een beetje heel veel in de problemen”, zegt David (bijna 16). Hij is blijven 
zitten in de derde klas en heeft daarvoor al op vier verschillende scholen gezeten. “Je 
kan het als je wil”, zeggen ze dan tegen hem. Hij kan die zin niet meer horen. En met 
Kerstmis had hij wéér acht onvoldoendes. “Het belangrijkste in mijn leven? Mijn 
vrienden. Bij hen kan ik mezelf zijn. Geen regels, geen verplichtingen. Dat is het 
tegenovergestelde van de school. Daar ben je een léérling en alleen je rapport telt. Je 
mag me gerust schoolmoe noemen. Ik zie er tegenop om naar school te gaan. Ik zit toch 
maar wat te suffen. Om vijf uur is het voor mij echt gedaan. Huiswerk probeer ik al 
tijdens de les te maken of ik gok op een uurtje studie de volgende dag. Ik wéét dat ik 
zou moeten studeren maar ik kom er gewoon niet toe.” 
 
Door motivatie (of het gebrek er aan) ga je bepaalde dingen doen (of net niet doen). 

 

Brainstorm: Benoem in de voorbeelden de motivatie en het gedrag.  
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3.2 Motivatie uitgekleed 
 

3.2.1 Omschrijving 

 

Motivatie is afgeleid van het Latijnse movere dat bewegen betekent. Motivatie wordt 

bijgevolg wel eens opgevat als een soort van psychische energie, die de kracht levert 

voor het stellen van gedragingen.  

 

Motivatie is een innerlijke gesteldheid die iemand brengt tot het verrichten of 

nalaten van bepaalde activiteiten. 

 

3.2.2 Ontstaan 
 

Motivatie en demotivatie kunnen we niet rechtstreeks observeren of meten, zoals dat 

wel kan met lichaamslengte of hartslag. Bij onderzoek naar motivatie staan de waarom- 

en waartoevraag centraal. Waarom stelt iemand op een bepaald ogenblik dit gedrag en 

geen ander? Wat motiveert mensen, wat drijft hen, waardoor worden ze aangetrokken? 

 

Een motivatie ontstaat dus uit een behoefte. Lees volgende zin en verklaar welke 

behoefte Eline motiveerde om een bepaald gedrag te stellen.  

 

Eline drinkt een Nalu want het wordt een lange nacht. 
 

En zo als de waarom- en waartoevraag suggereren kan men een onderscheid maken 

tussen twee soorten motivaties. 

 

3.2.3 Twee soorten motivatie 

 

Motivatie kan zowel intrinsiek als extrinsiek zijn. Kan jij eenvoudig omschrijven wat 

deze begrippen betekenen? 
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-Intrinsieke motivatie: Iemand is intrinsiek gemotiveerd als hij zich engageert in een 

activiteit omwille van de activiteit zelf en niet omwille van een extern doel. 

 

Voorbeelden:    
- Je traint je dagelijkse uurtjes in het zwembad want je bent dol op zwemmen. 
- Wiskunde studeren omdat je graag met cijfers bezig bent. 
- o.a. leergierigheid, behoefte aan competentie, prestatiemotivatie  

 

Intrinsieke motivatie ontstaat niet vanzelf. Er zijn een aantal voorwaarden; hoe beter 

aan de vier voorwaarden voldaan is, hoe meer een taak of opdracht intrinsiek 

motiverend is. 

 

- De persoon moet kunnen ervaren bekwaam te zijn. Dit noemen we ervaring 

van competentie. Een taak die je het gevoel geeft competent te zijn, is 

motiveren. Wanneer je met iets bezig bent waarvan je het gevoel hebt dat 

het echt wel je petje te boven gaat, dan zal de motivatie snel weg ebben. 

Misschien los je wel graag kruiswoordraadsels op. Stel dat je reeds tien 

minuten op een kruiswoordraadsel zwoegt en er nog maar enkele woorden 

ingevuld zijn, wordt deze opdracht al heel wat minder aantrekkelijk. Met 

andere woorden: taken die te moeilijk zijn, zijn demotiverend.  

 

Maar ook te gemakkelijke taken motiveren niet. Stel dat je de 

kruiswoordraadsels in je tijdschriftjes van de lagere school moet oplossen, 

dan ervaar je dit wellicht als een zeer vervelende klus. Hetzelfde met de 

afwas: het moet gebeuren, maar het geeft je ongetwijfeld niet het gevoel 

‘competent’ te zijn. Wel motiverend zijn die taken waar voldoende uitdaging 

inzit, maar toch niet te moeilijk zijn. Weinig mensen zijn intrinsiek 

gemotiveerd voorde afwas, omdat er geen uitdaging in zit. Maar stel dat je 

denkt een nieuwe efficiëntere “afwasmethode” op het spoor te zijn, dan voel 

je misschien plots de kriebels om veel af te wassen en de nieuwe methode uit 

te proberen.  

 

- De persoon moet kunnen ervaren zelf de dingen te kunnen beïnvloeden, zelf 

oorzaak te zijn. Dit heet ervaring van causaliteit. Bij een peuter kan je in het 

spel goed zien hoe leuk het voor een kind kan zijn om te ontdekken dat het 

iets kan veroorzaken! Het kind beleeft een grenzeloos plezier aan het keer op 

keer omver werpen van de blokkentoren van grote broer. Of aan het telkens 

weer op de grond gooien van de bal en te zien hoe de bal weer opbotst. Het 

ontdekt de ervaring van causaliteit: het ontdekt dat het door zijn eigen 

gedrag een impact heeft op de dingen. Ook wij kennen dat gevoel: bij het 

biljarten ervaren we hoe de bal door ons toedoen botst op die plaats waar we 

hem wilden doen botsten. We kunnen de causaliteit ook ervaren in de omgang 

met mensen. Kijk maar hoe fier mensen kunnen zijn als ze anderen hebben 

kunnen overtuigen van iets! 
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Taken waarin je die causaliteit kan ervaren, zijn meer intrinsiek motiveren. 

Denk aan de afwas: de opgeruimde keuken is het resultaat van je werk! De 

lekkere maaltijd is het resultaat van je inspanningen. Om die causaliteit te 

kunnen ervaren is het natuurlijk wel belangrijk dat je het gevoel hebt de 

dingen ook zelf te hebben gedaan. Dat is niet het geval als je teveel hulp 

kreeg van anderen. Een mens wil geen pion zijn, maar wel een pion zetten! Let 

wel: het gaat om het gevoel, veel meer dan om de feiten. Iemand kan perfect 

het gevoel hebben zelf de maaltijd zo lekker gekregen te hebben, ook al 

heeft hij volledig de instructies uit het kookboek gevolgd. Veel hangt af van 

waar men zijn successen aan toeschrijft. Sommige mensen schrijven dit nogal 

snel aan zichzelf toe, anderen eerder aan dingen die buiten hen liggen. Die 

‘attributiestijl’ (namelijk de stijl van attribueren: het toeschrijven van 

successen aan oorzaken) speelt hier een belangrijke rol. 

 

- De persoon moet kunnen ervaren creatief te zijn: de ervaring van 

creativiteit. Weinig mensen raken geboeid door het uitvoeren van 

routineactiviteiten. Denk nog maar eens aan de afwas. Altijd weer hetzelfde 

doen geeft veel mensen een afstompend gevoel. De scherpte gaat eraf. 

Spitsvondigheid is ver te zoeken…Inderdaad: de afwas doet geen beroep op 

de creativiteit. Zoveel verschillende manieren om de afwas te doen zijn er 

niet. Veel van jezelf kan je er niet inleggen. Kinderen hebben daar meer 

talent voor. 

 

Als we erin slagen er iets van onszelf in te leggen, dan wordt het meteen veel 

leuker. Een taal leren door het van buiten blokken van woordenlijsten is 

bijzonder vervelend. Maar een taal leren al doende, door naar verhalen te 

luistern, met anderen rond een thema te spreken of zelf al eens proberen 

iets te schrijven, is heel wat boeiender. 

 

- De persoon moet kunnen ervaren zelf de regels in de hand te hebben. Dit 

heet ervaring van zelfregulering. Het gaat er hier om zelf de regels van de 

activiteit te kunnen bepalen. Als je alleen maar de voorschriften moet 

opvolgen, als je zelf geen inbreng hebt in wat je wanneer doet, dan werkt dat 

demotiveren. Nog maar eens de afwas als voorbeeld.  

 

Stel dat je de leden van de jeugdbeweging wil aanzetten om op kamp te afwas 

te doen. Misschien zal je tegenkanting ervaren. Je kan de ervaring van 

zelfregulering vergroten door te onderhandelen over het moment waarop de 

afwas moet gebeuren. Je kan bijvoorbeeld zeggen: “wel, jullie mogen zelf 

kiezen  wie wanneer de afwas doet, maar iedereen moet aan de beurt komen. 

Misschien oogst je dan meer succes, maar dat is niet zeker. De ervaring van 

de creativiteit en van causaliteit zijn immers nog steeds beperkt en de taak 

blijft nog weinig intrinsiek motiverend. 
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-Extrinsieke motivatie: Iemand is extrinsiek gemotiveerd als hij zich engageert in een 

activiteit omwille van een extern doel en niet omwille van de activiteit zelf. 

 

Voorbeelden:  
- Hard studeren voor wiskunde om een tekort weg te werken, want als je slaagt 

mag je van je ouders op vakantie vertrekken. 
- Intensieve zwemtraining volgen om niet af te gaan als een gieter op het 

komende kampioenschap of om een gestroomlijnd figuur te hebben, want dat 
is toch het ideaalbeeld dat de maatschappij opdringt. 

- o.a. beloning, straf, punten, controle, dreiging met straf, wijzen op negatieve 
gevolgen van het gedrag, vooruitzicht van een diploma  

 
Men is gemotiveerd omdat men er straf mee kan vermijden of omdat men er een 

beloning (versterker) mee kan verdienen.  

 

Het kan hierbij gaan om materiële versterkers (bv. snoep, speelgoed), sociale 

versterkers (bv. aandacht, knuffel, complimentje), activiteitenversterkers (een prettige 

activiteit mogen doen), of ruilversterkers (stempels, zegels, kaartjes die men kan 

inruilen tegen een andere versterker, bv. met 5 stempels kan men 1 ijsje krijgen). 

 

 

Opdracht. Maak een mindmap over de soorten motivatie en pas het vak SW als 

onderdeel van jouw leven toe op deze mindmap. 

a)Maak een overzichtelijke mindmap van de soorten motivatie. 

b)Pas het vak sociale wetenschappen toe op deze mindmap. Gebruik de kleur groen 

indien er (positieve) motivatie gegenereerd wordt en rood indien er sprake is 

demotivatie. 
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3.3 Invloed van belonen en straffen op motivatie 
 

3.3.1 Totale motivatie 

 

Voor gedrag dat zowel intrinsiek als extrinsiek gemotiveerd is (zoals studeren) vatten 

we de totale motivatie best op als de som van die twee componenten. 

 

Intrinsieke motivatie  +  extrinsieke motivatie  =  totale motivatie  

 

Dat betekent echter niet dat de twee soorten van motivatie zonder meer onafhankelijk 

zijn van elkaar. Hieronder bespreek ik de twee tegengestelde invloeden die extrinsieke 

beloningen of extrinsieke motivatie op termijn kunnen hebben op de intrinsieke 

motivatie.  

 

3.3.2 Extrinsieke motivatie versterkt intrinsieke motivatie 
 

Beloningen en straffen op school zijn duidelijke voorbeelden van extrinsieke motivatie. 

Wanneer versterken beloningen de intrinsieke motivatie?   

 

-Beloningen van anderen werken goed wanneer je een nieuwe eenvoudige vaardigheid 

moet leren. Dan werkt de beloning als aanmoediging. 

 

Voorbeeld: Op sommige scholen krijgen kleuters een stempel op hun hand wanneer ze 
hun boterhammen goed hebben opgegeten. Het krijgen van een stempel zal hen 
motiveren om alles op te eten. 
 

-Soms kunnen extrinsieke beloningen een intrinsieke motivatie doen ontstaan of een 

zwakke intrinsieke motivatie verhogen.  

 

Voorbeeld: Als de beloningen zó gegeven worden, dat ze niet ervaren worden door de 
leerlingen als de reden voor hun studeren, maar als een uitdrukking van hoe goed ze 
gestudeerd hebben, dan zullen ze gevoelens van competentie doen ontstaan. De 
beloningen “zeggen” dan aan de leerling “Je hebt dat goed gedaan, je hebt het beter 
gedaan dan vorige keer, je bent een goede, verstandige leerling.” En leerlingen doen 
graag dat soort van activiteiten waar ze goed in zijn, dus zullen ze meer en beter gaan 
studeren.  
 
Voorbeeld: De wetenschapper Gordon Allport geeft het voorbeeld van een zeeman die 
gedurende vele jaren de wereldzeeën heeft bevaren om de kost te verdienen. Hij 
doorstond de gevaren, de ontberingen en de zware lasten om te voorzien in het 
levensonderhoud voor zichzelf en zijn gezin. Hij was oorspronkelijk louter extrinsiek 
gemotiveerd. Als het voor deze man om financiële redenen niet meer nodig was een 
beroep uit te oefenen (omdat hij bijvoorbeeld het grote lot gewonnen had) bleek dat hij 
het varen niet kon laten. Hij had een intrinsieke motivatie ontwikkeld voor het varen. 
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Varen om de kost te verdienen (extrinsieke motivatie) veranderde in varen om te varen 
(intrinsieke motivatie).  
 

Dit voordeel (dat extrinsieke beloningen ervoor zorgen dat de intrinsieke motivatie 

stijgt) doet zich voor indien…  

 

- De taak en de vaardigheden door de persoon belangrijk geacht 

worden in verband met de opvatting die hij of zij heeft over zichzelf.  

 
Voorbeeld: Varen voor een zeeman; nieuwe schoenen maken voor een 
schoenmaker zijn zaken waar men intrinsiek voor gemotiveerd kan zijn 
(want de taak en de vaardigheden worden door de zeeman en de 
schoenmaker belangrijk gevonden). Niemand zal echter op een vrije 
zaterdagavond zich amuseren met het knopen van schoenveters. 

 

- Intrinsieke motivatie kan ook ontstaan als de extrinsieke beloning of 

de extrinsieke redenen volgens het individu te onbelangrijk zijn om 

voor zichzelf te kunnen verklaren waarom hij of zij een oninteressante 

taak toch uitvoert.  

 

 

3.3.3 Extrinsieke motivatie verzwakt intrinsieke motivatie 
 

Onderstaande fabel (ontleend aan David Ausubel) illustreert het ongewenste gevolg van 

extrinsieke beloningen op de aanwezige intrinsieke motivatie:  

 

In een klein zuidelijk dorpje, waar de Ku Klux Klan actief was, had een joodse 
kleermaker het lef om een winkeltje te openen in de hoofdstraat. Om hem uit de stad te 
verdrijven, vormde het hoofd van de Klan een bende schooiertjes om hem het leven zuur 
te maken. Dag na dag stonden ze aan de deur van zijn winkel. “Jood…jood” jouwden ze 
hem uit. De zaak werd ernstig voor de kleermaker. Hij begon te tobben en hield er 
slapeloze nachten aan over. Ten einde raad smeedde hij een plan. De volgende dag, 
wanneer de straatschuimers hem kwamen uitjouwen, ging hij naar de deur en zei: “Vanaf 
nu krijgt elke jongen die mij een jood noemt 10 cent.” Hij ging met zijn hand in zijn zak 
en gaf elke jongen 10 cent. Verheugd om hun buit kwamen de jongens de volgende dag 
terug en begonnen verwoed te schreeuwen. De kleermaker kwam lachend buiten. Hij 
stak zijn hand in zijn zak en gaf elke jongen 5 cent, zeggende “10 cent is teveel, ik kan 
vandaag maar 5 cent betalen”. De jongens gingen tevreden weg, want 5 cent is ook geld. 
Toen de jongens hem de volgende dag kwamen uitjouwen, betaalde hij hun elk 1 cent. 
“Waarom krijgen we vandaag maar 1 cent?” schreeuwden ze naar hem. “Het is al wat ik 
me kan veroorloven!” “Maar twee dagen geleden kregen we 10 cent en gisteren 5 cent. 
Dat is niet eerlijk, mijnheer.” “Het is te nemen of te laten. Voortaan krijg je niet meer 
dan 1 cent.” “Denkt u dat we u voor 1 onnozele cent uitschelden?” “Doe het dan niet.” En 
ze deden het niet meer.” 
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Deze fabel toont zeer goed dat het geven van extrinsieke beloningen de intrinsieke 

motivatie kan ondermijnen. De eerste dagen gingen de jongens vol geestdrift de jood 

uitschelden, zonder ervoor betaald te worden. Na enkele dagen een financiële beloning 

ontvangen te hebben, willen ze dat gedrag niet meer stellen, zelfs al krijgen ze er nog 

een kleine beloning voor. Oorspronkelijk waren ze intrinsiek gemotiveerd voor dat 

gedrag. Maar na enkele keren geld gekregen te hebben voor het stellen van dat gedrag, 

is de intrinsieke motivatie verdwenen en is de kleinere geldelijke beloning niet voldoende 

meer voor de kinderen.  

 

Beloningen kunnen dus de intrinsieke motivatie bij meer complexe, intellectuele 

vaardigheden doen dalen.  

 

Voorbeeld: Kinderen die voor hun plezier puzzelen, verliezen hun spontane interesse in 
puzzelen als ze beloond worden met stempels. Voor iedere puzzel krijgen ze een stempel 
en na een aantal stempels volgt een medaille van puzzelkampioen. Het lijkt alsof op deze 
manier het spel in “werk” verandert en sommige kinderen zullen puzzelen ook minder of 
niet meer zelf kiezen als vrijetijdsactiviteit.  
 

Dit nadeel (dat een beloning de intrinsieke motivatie doet afnemen) doet zich voor 

indien…  

 

 De extrinsieke beloning op voorhand beloofd werd (Onverwachte beloningen zijn 

beter om de intrinsieke motivatie niet te doen dalen).  

 
Voorbeeld: Rond Pasen beloven je ouders je een nieuwe GSM als je een goed 
eindrapport in juni hebt.  

 

 De beloning zeer opvallend is en de intrinsieke motivatie overschaduwd.  

Voorbeeld: Je ouders beloven je een auto als je op het einde van het 6
de 

jaar een 
goed eindresultaat behaalt.  

 

 De inhoud van de beloning maar weinig verbonden is met de aard van de taak.  

 
Voorbeeld: Je krijgt nieuwe kleren bij het behalen van een goed rapport.  

 

 

Opdracht. Evalueer in kleine groepjes het rapportsysteem van de school, aan de 

hand van wat we in de theorie hebben gezien over intrinsieke en extrinsieke 

motivatie. Dokter samen een rapport uit dat de mogelijke nadelen van extrinsieke 

motivatie tracht te verhelpen. Stel je plan voor aan de klas en bespreek.  
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3.4 Motivatietheorieën 
 
 

Motivatie is een begrip dat heel wat beoefenaars van de sociale wetenschappen 

bezighoudt. Daarom is het goed om enig inzicht te hebben in hoe motivatie werkt. 

Onderstaande motivatietheorieën zijn de meest gangbare theorieën.  De hedendaagse 

motivatiepraktijken en –principes zijn hierop nog steeds gebaseerd.  

  

De motivatietheorieën die wij gaan bespreken zijn:  

o Drifttheorie van McDougall 

o Behoeftehiërarchie van Maslow 

o X en Y theorie van McGregor 

o Hygiëne- en motivatiefactoren van Herzberg 

o Prestatie, macht samenhorigheid van McClelland 

o Het taakkarakteristiekenmodel van Hackman en Oldman 

o De 16 motivatiefactoren van Reiss 

 

Hoewel al deze motivatietheorieën van elkaar verschillen, bevatten zij allemaal 

hetzelfde basisidee: motivatie is doelgericht gedrag. Veel van de schijnbare verschillen 

zijn ontstaan doordat elke groep gedragswetenschappers een ander deel van het totale 

motivatieproces bestudeerde.  

 

Vandaag zijn de meeste motivatietheorieën erop gericht om werknemers productiever 

te maken op de arbeidsvloer. Steeds meer gebruiken managers ze ten voordele van de 

onderneming. 

 

3.4.1 Drifttheorie van McDougall 

 

Aan de basis van de instincttheorie staan menselijke behoeften. Volgens deze theorie, 

die erg populair was in het begin van de 20ste eeuw, worden gedragingen van mensen en 

dieren bepaald door instincten. Dit zijn onvrijwillige gedragingen die uitgelokt worden 

door een stimulus en een genetische basis hebben. Mensen en dieren hebben 

bijvoorbeeld heel gemakkelijk angst van slangen, grote hoogtes en nauwe ruimtes en zijn 

daardoor geneigd om deze situaties te vermijden. Op dezelfde manier worden kinderen 

geboren met een zuigreflex en hebben ze geen moeizaam leerproces nodig om te voelen 

wanneer ze honger en dorst hebben.  

 

3.4.2 Behoeftehiërarchie van Maslow 

 

De bekendste van de klassieke motivatietheorieën is waarschijnlijk de 

behoeftehiërarchie van Abraham Maslow.  Er zijn volgens hem 5 niveaus van 

behoeftebevrediging. Maslow gaat ervan uit dat ieder mens 5 behoefteniveaus heeft, 

die hiërarchisch geschikt zijn.  
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Abraham Maslow onderscheidt de vijf behoefteniveaus in menselijk gedrag: het eerste 

en laagste niveau omvat de primaire (biologische) behoeften. Daarna volgen in volgorde 

bestaanszekerheid (tweede niveau), sociale behoefte (derde niveau), erkenning (vierde 

niveau) en zelfontwikkeling (vijfde niveau).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vijf behoefteniveaus omvatten volgende kenmerken: 

 

- Het niveau van de primaire biologische behoeften. Mensen hebben allereerst 

behoefte aan eten, drinken, zuurstof, kleding, onderdak, enz. Dit 

fysiologische niveau is primair, dat wil zeggen het zijn de 

overlevingsbehoeften. Als hieraan niet in voldoende mate wordt voldaan wordt 

de ontwikkeling van de hogere niveaus belemmerd. Een kind in een 
ontwikkelingsland dat honger heeft zal zijn aandacht niet lang gericht kunnen 
houden op leren op school, de behoefte aan voedsel is dominant, vraagt 
voortdurend aandacht. Iemand die zuurstoftekort heeft zal eerst aan de 
behoefte aan zuurstof willen en moeten voldoen om te overleven. 

 

- Het niveau van de veiligheidsbehoeften (de behoefte aan bestaanszekerheid). 

 Als aan de fysiologische behoeften is voldaan is fundamenteel dat aan de 

behoefte aan veiligheid wordt voldaan. Een baby heeft niet alleen melk nodig, 
maar ook koestering, warmte, liefde, een vast ritme, regelmaat, orde, 
stabiliteit, rust. Door onverwachte, onvoorspelbare gebeurtenissen, of door 

inconsequent gedrag raken kinderen in de war, worden ze angstig. Als aan de 

fysiologische en veiligheidsbehoeften is voldaan ontstaat vertrouwen. Het 

basisvertrouwen ontstaat in het contact met de verzorger die als voedende 

en verzorgende persoon de eerste is die veiligheid representeert. Meestal is 

dat de moeder. Vervolgens breidt dat vertrouwen zich uit, en ontstaat er bij 

een gezonde ontwikkeling ook vertrouwen in zichzelf.  
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- De sociale behoeften: behoefte aan liefde, en de behoefte ergens bij te 

horen. Onder liefde kan daarbij worden verstaan: 'erg goed begrepen en 

geheel aanvaard worden'. 'Liefde impliceert een gezonde, tedere betrekking 

tussen mensen die wederkerig vertrouwen inhoudt. Het kind en de mens in het 

algemeen heeft behoefte aan een band met de mensen om hem heen. Met 

name ontstaat de behoefte aan een plaats in de groep leeftijdgenoten. Clubs 
bieden bijvoorbeeld een min of meer veilige 'oefenplaats' voor het 
ontwikkelen van sociaal gedrag in een gemeenschap. Met de behoefte aan 

liefde wordt zowel de behoefte aan het ontvangen van liefde als de behoefte 

aan het geven van liefde bedoeld.  
 

- De behoefte aan erkenning en waardering. We hebben twee soorten 

behoeften op dit niveau:  

a) de behoefte aan zelfwaardering; d.w.z.: verlangen naar zelfvertrouwen 

vanwege waardering voor jezelf, je succes, zelfwaardering voor wie je 

bent; dit houdt ook in: verlangen naar vrijheid, onafhankelijkheid, 

verlangen een eigen individu te zijn, en zelfwaardering voor wat je in dit 

opzicht al hebt bereikt;  

b) de behoefte aan waardering door anderen; d.w.z.: respect, aanvaarding, 

erkenning als persoon, erkenning op grond van kwaliteiten, verwerven van 

een bepaalde status, een 'eigen plaats' in de groep op grond van je 'jou-

zijn', op grond van wie je bent. 

 Waardering voor jezelf (zelfrespect, zelfvertrouwen) is de basis voor 

het kunnen geven van waardering aan anderen. 

 

- De behoefte aan zelfverwezenlijking. Dat is: het verlangen om meer en meer 

te worden wie je in aanleg al bent. Onze potentiële mogelijkheden zijn groot. 

Als aan de vorige niveaus is voldaan zullen we pas echt toekomen aan de 

volledige ontplooiing van ons zelf. Er zijn dan geen angsten meer die ons 

belemmeren. We voelen ons niet meer beknot door onze strijd om een plaats 

in de groep. We voelen ons vrij van angst, en vrij van de waardering of 

beoordeling van anderen. Op basis van het bereikte zelfvertrouwen komen we, 

als vrij mens, toe om te realiseren wat in ons is, zonder belemmeringen van 

binnen (in onszelf) of van buitenaf.  

 

Volgens Maslow beginnen mensen met de behoeften te vervullen op de lagere niveaus en 

bewegen ze zich steeds een niveau hoger zodra hun behoeften op de lagere niveaus 

bevredigd worden. Mensen worden volgens deze theorie gemotiveerd door aspecten van 

nog niet vervulde behoeften. Voorbeeld: wanneer een werknemer het gevoel heeft erbij 

te horen, is dit behoefteniveau behaald en de medewerker kan dan gemotiveerd worden 

door aspecten van behoefte aan respect.  

 



Sint-Augustinusinstituut Bree                             Cursus 6SW Pagina 23 
 

Maslows theorie vertoont twee zwakke plekken.  

 

Vooreerst is hij naar veler gevoel te lang blijven stilstaan bij de uiterlijke kenmerken 

van het goed functioneren. Hij heeft er wel een geniale motivatietheorie uit afgeleid, 

maar hoe men verder van motivatie tot gedrag komt, heeft hij een beetje in het midden 

gelaten.  

 

Ten tweede, en dit hangt samen met het vorige, is de humanistische psychologie van 

Maslow niet gekomen tot het ontwikkelen van therapie- of trainingsmethodes, d.w.z. 

technieken om mensen te leren beter te functioneren.  

 

Opdracht. Probeer onderstaande behoeften te situeren in de behoeftepiramide 

van Maslow.  

 
-Wat jammer dat ik vanmorgen geen dikke trui heb aangetrokken want het is hier erg koud!  

 

 

-Sommige tieners roken omdat ze dan magerder worden. 

 

 

-Andere tieners roken dan weer omdat hun vrienden dit ook doen. 

 

 

-Ik wil graag naar die fuif gaan maar het is wat ver en ik ben bang om de hele weg terug te 

fietsen. Er is een straat in het traject waar ik ’s nachts liever niet alleen fiets. 

 

 

-Ik wil absoluut die job. Dat lijkt me echt iets voor mij!  

 

 

-Ik wil zeker slagen dit schooljaar. Goede schoolresultaten vind ik belangrijk. 

 

 

-Ik word helemaal suf in de klas. Ik heb nood aan frisse lucht! 

 

 

-“Al van bij de opname voelde ik mij gereduceerd tot een anonieme patiënt, één van de vele 

‘gevallen’ die behandeld moesten worden. De eerste week was ik ‘in observatie’. Ik moest 

een hele reeks onderzoeken ondergaan. Zo werd ik van de ene arts naar de andere gestuurd. 

Niemand gaf me enige uitleg over het doel of het resultaat van het onderzoek. Op mijn vraag 

of ik mijn medisch dossier mocht inkijken zei de internist wat geprikkeld: ’Jij bent de eerste 

patiënt die zoiets vraagt. Je weet toch dat alleen de behandelende artsen een dossier mogen 

inzien? Je vertrouwt ons toch. Wij doen ons uiterste best om je zo vlug mogelijk te genezen.” 

Ik voelde me als een onmondig kind dat weerloos aan machtige medici wordt overgeleverd. 

Bij het onderzoek door de internist moest ik me helemaal uitkleden in het bijzijn van een paar 

jonge stagiairs die mij blijkbaar een interessant studieobject vonden.”  
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Opdracht. Los de vraagjes op. 

 

a)Op welke manier vervult “een huis bouwen” verschillende behoeften tegelijk?  

 

 

 

 

 

 

 

b)Wat vind jij in je leven echt belangrijk?  

 

 

 
 

 

 

c)Waar vind je deze behoeftes terug op de piramide?  

 

 

 
 

 

 

d)Wat zijn dus de basisbehoeftes waar jij op dit moment nood aan hebt?  

 

 

 

 

 

 

e)Welke basisbehoeftes zijn dus blijkbaar vervuld?  
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3.4.3 X en Y theorie van McGregor 

 

Volgens McGregor hebben benadering en stijl van leiding geven een grote invloed op de 

motivatie van medewerkers.  

 

   

                 

              X - stijl                                                          Y –stijl 

 

De X-stijl wordt ook wel de traditionele manier van leiding geven genoemd.  Deze is 

gebaseerd op de veronderstelling dat onwillige medewerkers onder de duim moeten 

gehouden worden en tot werken gedwongen moeten worden.  

 

De Y-stijl van leiding geven benadrukt dat mensen hun werk zelfstandig en creatief 

kunnen uitvoeren als ze goed gemotiveerd zijn.  Leiders met deze stijl hebben 

vertrouwen in hun medewerkers. 

 

Bordschema (mindmap) theorie McGregor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Hygiëne- en motivatiefactoren van Herzberg 

 

Herzberg onderscheidt factoren die motivatie bevorderen (motivatiefactoren) en 

factoren die ontevredenheid bevorderen (hygiënefactoren) 

 

De motivatiefactoren zijn:  

 kans op promotie 

 mogelijkheden voor persoonlijke groei 

 erkenning en waardering 

 verantwoordelijkheid 

 succes 



Sint-Augustinusinstituut Bree                             Cursus 6SW Pagina 26 
 

De hygiënefactoren zijn:  

 kwaliteit van toezicht 

 beloning 

 bedrijfsbeleid 

 fysieke arbeidsomstandigheden 

 relaties met anderen 

 zekerheid van een vaste baan 

 

Opvallend is dat de motivatiefactoren direct te maken hebben met de werkkern (inhoud 

van het werk) en dat de hygiënefactoren een plaats hebben in werkomgeving. In termen 

van Maslow zitten de motivatiefactoren (satisfiers) hoog in de hiërarchie en de 

hygiënefactoren (dissatisfiers) laag in de hiërarchie van behoeften. In de opvatting van 

Herzberg zijn medewerkers alleen te motiveren door de satisfiers ‘aan te boren’. Het 

gaat daarbij om werkintrinsieke factoren. Medewerkers zijn te motiveren door 

ontplooiing, waardering, succesvol zijn en het realiseren van doelen. Een extra beloning 

geven aan goed presterende medewerkers of het verbeteren van de 

arbeidsomstandigheden leiden niet tot een hogere motivatie en tevredenheid. 

Dergelijke ingrepen voorkomen ten hoogste onvrede met het werk. 

 

3.4.5 Prestatie, macht samenhorigheid van McClelland 

 

McClelland stelt dat mensen 3 soorten behoeftes hebben:  

 

 

 

 

 

De mate waarin bevrediging van deze 3 behoeften wordt nagestreefd verschilt van mens 

tot mens. McClelland ontwikkelde een test om het zogenaamde motivatieprofiel te 

meten: het belang dat iemand aan elk van deze behoeften hecht. De basisgedachte 

hiervan is dat er geen goede of slechte profielen zijn, maar dat mensen met bepaalde 

soorten motieven het meest geschikt zijn voor bepaalde soorten werk. Deze methode 

kan gebruikt worden door de verschillende motieven en behoeften van uw medewerkers 

te leren kennen. Na dit onderzoek kan je:  

- Het systeem van beloningen en sancties structureren en aanpassen aan de 

motivatieprofielen van uw medewerkers.  

- Je medewerkers werk geven dat past bij hun motivatieprofielen.  
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3.4.6 Het taakkarakteristiekenmodel van Hackman en Oldham 

 

Dit model stelt dat elke activiteit te beschrijven is met vijf basisdimensies: 

 variatie in vaardigheden 

 taakidentiteit 

 taakbelang 

 autonomie (= zelfstandigheid) 

 feedback 

 

De eerste 3 factoren bepalen hoe zinvol het werk wordt ervaren. De mate van 

autonomie bepaalt de ervaren verantwoordelijkheid voor het werkresultaat. De 

feedback bepaalt de kennis van de feitelijke werkresultaten. Dit zijn de drie kritische 

psychologische condities, die de motivatie en het resultaat van het werk beïnvloeden. In 

dit model wordt dat geconcretiseerd als: 

 sterke innerlijke motivatie; 

 kwalitatief goed werk; 

 hoge arbeidstevredenheid; 

 weinig verzuim en verloop. 

 

 

3.4.7 De 16 motivatiefactoren van Reiss 

 

Mensen doen iets omdat ze het zelf willen (intrinsiek) of onder druk extrensiek van 

anderen. Dat klassieke onderscheid tussen twee soorten motivatie is volgens Steven 

Reiss onzin. 

 

Reiss heeft een heel ander alternatief voor de begrippen intrinsieke en extrinsieke 

motivatie: een classificatie van zestien verschillende basismotieven. Ze hebben voor 

verschillende mensen een verschillende prioriteit, intensiteit en optimaal 

bevredigingsniveau: sommige mensen hebben bijvoorbeeld meer behoefte aan sociaal 

contact dan andere.  

 

De motieven kunnen gemeten worden met een vragenlijst, de 'Reiss Profile’.  Met deze 

test wordt dan duidelijk welk van de 16 basisbehoeften bij jou aan bod komen.  

 

De zestien basisbehoeften volgens Steven Reiss:  

 

1. Macht, behoefte om invloed te hebben  

2. Nieuwsgierigheid, behoefte aan kennis  

3. Onafhankelijkheid, behoefte om autonoom te zijn  

4. Status, behoefte aan sociale erkenning en aandacht  

5. Sociaal Contact, behoefte aan gezelschap en spelen  

6. Wraak, behoefte om quitte te spelen, maar ook om te strijden en te winnen  

7. Eer, behoefte om te gehoorzamen aan traditionele morele normen en waarden  
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8. Idealisme, behoefte om de samenleving te verbeteren en om altruïstisch en 

rechtvaardig te zijn  

9. Lichaamsbeweging, behoefte om de spieren te trainen  

10. Liefde en romantiek, behoefte aan seks en hofmakerij  

11. Gezin, behoefte om kinderen groot te brengen  

12. Orde, behoefte om te organiseren en rituelen uit te voeren  

13. Eten, behoefte om voedsel tot zich te nemen (dorst is volgens Reiss geen 

basisbehoefte, omdat het onvoldoende voor psychologen interessant alledaags 

gedrag verklaart)  

14. Acceptatie, behoefte aan bevestiging  

15. Kalmte, behoefte om onrust en angst te vermijden  

16. Sparen, behoefte om te verzamelen en zuinig te zijn.  

 

 

Opdracht: Bespreek de volgende uitspraken a.d.h.v. de motivatietheorie die het best 

passend is voor het voorbeeld. 
 

a) “Je kan hem beter geen promotie geven, want hij wil graag deel uitmaken van de 

grotere groep.” 

 

 

 

b) “De studenten moeten elke maand laten zien hoe ver ze met hun thesis staan.” 

 

 

 

c) “Bedrijfspsychologen stellen dit profiel graag op van sollicitanten om hun motivatie in 

kaart te brengen.” 

 

 

 

d) “We hebben het schoolgebouw gerenoveerd, dit zal de leerlingen zeker motiveren,” 

aldus de directeur. 

 

 

 

 

 

e) “Hoe kan die leerling goede punten halen als de ouders elke dag slaande ruzie 

hebben.” 

 

 

 



Sint-Augustinusinstituut Bree                             Cursus 6SW Pagina 29 
 

Bijkomende opdracht.  

Verklaar de volgende situaties via de cursus motivatie. 
 

a) Bij verkiezingen in Zambia (september 2011) verdeelde de regeringspartij MMD giften onder 

de bevolking in de veronderstelling dat ze daardoor haar twintigjarige machtspositie kon 

verlengen. De tegenstanders (oppositiepartij PF) bedachten een slogan om de mensen toch 

voor hen te laten stemmen. Met “Don’t Kubeba” (of “vertel hen niets”) spoorden ze de 

mensen aan om de giften aan te nemen maar niet voor MMD te stemmen (en dus wel voor 

PF). De leider van PF, Michael Sata werd inderdaad tot president verkozen.  

 

Wat zegt dit over de soorten motivatie? 
 

 

 

 

 

 

b) De wetenschapper Gordon Allport geeft het voorbeeld van een zeeman die gedurende vele 

jaren de wereldzeeën heeft bevaren om de kost te verdienen. Hij doorstond de gevaren, de 

ontberingen en de zware lasten om te voorzien in het levensonderhoud voor zichzelf en zijn 

gezin. Hij was oorspronkelijk louter extrinsiek gemotiveerd. Als het voor deze man om 

financiële redenen niet meer nodig was een beroep uit te oefenen (omdat hij bijvoorbeeld het 

grote lot gewonnen had) bleek dat hij het varen niet kon laten. Hij had een intrinsieke 

motivatie ontwikkeld voor het varen. Varen om de kost te verdienen (extrinsieke motivatie) 

veranderde in varen om te varen (intrinsieke motivatie). 

 

-Kan je een voorbeeld geven waarbij jij eenzelfde evolutie in motivatie kende als 

de zeeman? 

-Wat is in dit geval je totale motivatie? 
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3.5 Bijlagen (vul aan). 
 

Steek de bijlagen achter deze pagina. Vul de onderstaande lijst aan. De bijlagen zijn 

beschikbaar op papier of elektronisch op smartschool. 

 

 

Motivatietesten        

 

 

Motivatietheorieën in de media (krantenartikels)    
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3.6 Kladblad. 
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4. Cognitie. 
 

4.1 Cognitie 

Wat is de overeenkomst tussen een wiskundige som, beslissen wat je vrijdagavond gaat 

doen en je overgeven aan een privéfantasie?  

 

Ze hebben allemaal te maken met denken ofwel cognitie.  

We kunnen cognitie omschrijven als het psychische proces dat betrokken is bij het vormen 

van een nieuwe mentale representatie door de beschikbare informatie te manipuleren. 

Cognitie is ons denkvermogen: het vermogen om om te gaan met kennis. 

 

Cognitieve processen spelen niet alleen een rol bij het leren maar bij nagenoeg alles wat een mens 

doet. Van relatief eenvoudige functies, zoals het waarnemen van een prikkel tot de meest 

complexe functies zoals het oplossen van een probleem op een manier die niemand voordien 

gerealiseerd heeft. 

 

Cognitie houdt alle mentale processen in die te maken hebben met denken, weten, 

begrijpen, waarnemen, leren, herinneren, interpreteren, beslissen en probleemoplossend 

denken; evenals de inhoud van deze processen (gedachten, percepties, begrippen, 

herinneringen, interpretaties, beslissingen, oplossingen …).  

 

Cognitie zijn mentale processen, processen die niet zichtbaar kunnen gemaakt worden (cfr. 

ijsberg). Anderen kunnen het slechts afleiden uit het waarnemen van gedrag of uit het feit dat 

iemand er verslag van doet. 

 

Bij het schaken: stel dat ik met mijn koningin zijn paard afneem, dan kan hij met zijn 
loper mijn koningin afnemen. 
Aan het onthaal: stel dat ik de directeur voor dit probleem toch lastig val dan krijg ik 
zeker daarna een uitbrander. Ik kan beter een afspraak maken voor deze klant. 
 
Cognitieve processen zijn mentale activiteiten omdat ze een innerlijke bewerking en 

verwerking van ervaringen en informatie inhouden. Het zijn echter geen automatisch 

processen. Het zijn processen waarbij altijd aandacht aanwezig is. Het is niet het simpel 

toepassen van het geleerde, het is meer het vaststellen of het geleerde ook in een 

nieuwe situatie kan toegepast worden. Cognitie ontstaat door de interactie van 

verschillende psychische activiteiten zoals waarnemen en interpreteren, weten en 

herinneren, etc.  

 

De klant ziet er nogal vriendelijk en niet al te ongeduldig uit. We krijgen die afspraak 
wel met hem geregeld. 
We hebben al eens meegemaakt dat de directeur boos werd omdat hij werd gestoord. 
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Cognitie heeft drie basiseigenschappen: 

 cognitie is abstract: we kunnen redeneren over voorwerpen die hypothetisch, niet 

tastbaar of zelfs onbestaand zijn. 

 bij cognitieve processen maken we gebruik van woorden, getallen of beelden om 

dingen voor te stellen. 

 cognitie is gericht op het leggen van verbanden: we proberen meestal 

verschillende aspecten van mensen, gebeurtenissen, voorwerpen met elkaar in 

verband te brengen (te associëren). 

 

Hieronder bespreken we de drie belangrijkste processen die bevat liggen in cognitie. Als 

we spreken van cognitie, slaat dit meestal op het begrijpen, het redeneren en het 

probleemoplossend denken. 

 

 
 

4.1.1 Begrijpen 

 

Begrijpen is een voorwaarde voor het redeneren en het oplossen van problemen. 

Begrippen helpen ons de wereld te ordenen en betekenis te geven aan wat anders een 

chaotische wereld zou zijn. Een begrip is een ordeningsprincipe. Het is een symbool. Om 

een begrip te kunnen ontwikkelen moet je in staat zijn gemeenschappelijke kenmerken 

van een groep voorwerpen te onderscheiden. Je moet kunnen abstraheren; je moet in 

staat zijn om via de herkenning van gemeenschappelijke kenmerken, concrete 

voorwerpen in categorieën of begrippen te rangschikken. 
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4.1.2 Redeneren 

 

Begrijpen is de eerste stap in onze interactie met de wereld. De persoon die zijn nieuwe 

ervaring begrijpt, kan deze plaatsen in wat hij al weet. Vervolgens moet de persoon door 

doelgericht denken de nieuwe ervaring aan de bestaande kennis koppelen zodanig dat 

een nieuw en samenhangend geheel van kennis ontstaat. Dat doelgericht denken is het 

redeneren. 

Redeneren bestaat erin feiten met elkaar in verband te brengen en conclusies te 

trekken uit de samenhang van die feiten. 

 

Redeneren is een belangrijke vorm van denken die we ook in het dagelijks leven vaak 

toepassen. We redeneren echter doorgaans slordig en onjuist. Vooral het zoeken naar 

bevestiging of onze overtuigingen zorgen voor tekorten in ons redeneren. 
 

 De bevestigingsfout:  

Mensen hebben de neiging zich enkel te concentreren  op materiaal dat hun al 

gevestigde idee of besluit ondersteunt. 

 Een politicus wil zijn poll verbeteren. Zijn campagneleider stelt voor om kleine 
kinderen te kussen. De politicus toetst deze hypothese door elke baby te kussen. 
Zijn populariteit stijgt. Op basis van deze vaststelling besluit hij dat kinderen 
kussen een zeer efficiënte strategie is om stemmen te winnen en hij gebruikt die 
aanpak nu in heel zijn campagne. Hij stopt niet met het kussen van kleine 
kinderen om te zien of zijn stemmenaantal zou dalen, en hij probeert evenmin een 
andere strategie uit.  

 Mensen houden vast aan hun overtuigingen: 

Mensen zoeken naar zekerheid in hun interactie met de wereld, zodat ze weten 

wat ze van anderen kunnen verwachten, zodat ze hun handelen kunnen afstemmen 

op toekomstige situaties. 

Personen die voor of tegen de doodstraf waren, kregen twee studies over dat 
onderwerp te lezen. De eerste studie benadrukte de voordelen van de doodstraf 
en de tweede kraakte die voordelen. De ene studie bevestigde de personen in hun 
visie en de andere ging tegen die visie in. Beide groepen beoordeelden de 
kwaliteit van de studie die in overeenstemming was met hun eerdere overtuiging 
als hoger dan de kwaliteit van de andere studie. Ook vonden ze de studie die hun 
overtuiging bevestigde, veel overtuigender geschreven dan de studie die hen in 
hun opvattingen tegensprak. Ze ontkenden zelfs de feiten die in strijd waren met 
hun overtuigingen. 

 

4.1.3 Probleemoplossend denken 
 

In de interactie met de omgeving ontmoet de persoon heel wat problemen die om een 

oplossing vragen.  

 

Je hebt drie vrienden. Twee zijn blokkers die zoals jij, op tijd gaan slapen en hard 
werken. De derde is een uitgaanstype dat nooit voor twee uur ’s morgens naar bed gaat. 
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Ook heeft hij een broertje dood aan studeren. Omdat jullie in hetzelfde huis een kamer 
hebben, kan je hem moeilijk ontlopen. Je vindt dat erg vervelend, omdat hij je op de 
meest ongelegen ogenblikken komt opzoeken, terwijl jij werkt. Ook blijft hij je steeds 
maar vragen mee op stap te gaan. Hij is je vriend, maar je wil hem toch volgend jaar niet 
meer als kamergenoot hebben. Hoe kan je dat probleem oplossen zonder je vriend te 
krenken. 
 
In het proces van probleemoplossing onderscheiden we vier fasen: Het probleem 

identificeren, verschillende mogelijke oplossingen formuleren en een strategie bedenken 

om het gewenste doel te bereiken.  We bespreken hierbij drie strategieën: het gissen 

en missen, het algoritme en de heuristiek. Tot slot moet geëvalueerd worden of het 

probleem op een effectieve wijze is opgelost.  

 Het probleem identificeren: welke problemen zijn er, welke obstakels en welk 

doel wil men bereiken. 

Het probleem is dat de kameraad je voortdurend komt storen, het obstakel is 
het feit dat je hem niet kunt mijden omdat je in hetzelfde studentenhuis woont 
en het doel is een manier vinden om je vriend volgend jaar verder uit je buurt te 
houden. 
In heel wat menselijke relaties zijn de problemen echter moeilijker en minder 

duidelijk. Om het probleem juist te identificeren, is het belangrijk zinvolle en 

irrelevante informatie van elkaar te onderscheiden. 

 Formuleren van verschillende mogelijke oplossingen. Hierbij is het belangrijk 

eerst na te gaan welk doel men wil nastreven en vervolgens nagaan op welke 

mogelijke manieren men dat zou kunnen bereiken. Zo komen meestal meer 

alternatieven naar boven dan men aanvankelijk zou bedenken. 

 een strategie bedenken om het doel te bereiken: 

 gissen en missen: men probeert verschillende mogelijkheden in de hoop 

toevallig de enig juiste bewerking uit te voeren. Vooral als men niet over 

voldoende informatie beschikt kan deze strategie zinvol zijn. Toch is het 

meestal geen efficiënte aanpak omdat ze geen juiste oplossing kan 

garanderen. 

Je bent een belangrijke tekst aan het typen op de computer van je vriend. 
De tekst moet maandag klaar zijn en het is al zondag. Na hard zwoegen wil 
je de tekst opslaan, maar je hebt de werking van zijn tekstverwerker nog 
niet helemaal onder de knie. Je probeert lukraak verschillende toetsen uit 
in de hoop dat je zo de juiste bewerking vindt om het op te slaan. Je 
wordt toch wat nerveus en belt je vriend op, die je onmiddellijk uit de 
nood helpt. Je hebt geluk, de tekst werd niet verwittigd en met zijn 
instructies kan je hem veilig opslaan. 

 een algoritme gebruiken: een reeks zeer nauwkeurige regels opvolgen die 

specifiek zijn voor de oplossing van een bepaald probleem. Als je de regels 

volgt, vind je (gegarandeerd) de oplossing.  

Je staat voor het station en je wil naar de Grote Markt. Een 
voorbijganger legt de weg uit. Je gaat rechts tot aan de eerste straat, 
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daar sla je links in en je wandelt tot aan de derde straat aan je 
rechterkant. Die neem je en in de verte zie je de markt liggen. 
Dit lijkt een zeer goede strategie, maar bij sommige problemen is een algoritme 

weinig efficiënt.  

Je hebt een moeilijk examen en je wil ’s morgens je beste pen meenemen. 
Je vindt haar niet dadelijk. Je kan nu in elk hoekje van de kamer beginnen 
zoeken, want je bent zeker dat ze ergens in je kamer ligt. Je zal de pen 
wel vinden, maar het zal een tijdje duren en zo kom je beslist te laat op 
het examen. Er bestaan geen strikte regels om je pen te vinden. 

 een heuristiek gebruiken: vuistregels of strategieën hanteren die men uit 

vroegere ervaringen heeft verkregen of die men door vorming leerde en 

die je op weg helpen naar de oplossing, maar deze niet 100% kunnen 

garanderen. Wel vergroot een heuristiek de kans op een efficiënte 

aanpak. 

Inventaris: Voor je je pen gaat zoeken, kan je je afvragen waar je ze het 
laatst hebt gebruikt. Je zou zo een lijstje kunnen maken van de plaatsen 
waar de pen kan zijn en op die plaatsen gaan zoeken. Het is niet absoluut 
zeker dat je ze zal vinden, maar het vergroot de kans dat je ze vindt in 
relatief korte tijd. 
Stappenplan: Stel je moet een thesis maken. Zo’n project moet je 
verdelen in onderdelen. Eerst maak je uit over welk onderwerp je wil 
schrijven; dan ga je informatie zoeken; die neem je grondig door en je 
probeert tot een bepaalde structuur te komen. Pas dan begin je aan het 
schrijven van je tekst.  
Analogieën: Zoon staat tot vader, zoals student staat tot…? Vlaanderen 
staat tot België zoals Beieren staat tot… ? 

 Resultaten van elke oplossing beoordelen: is het probleem effectief opgelost? 

 
Ook bij het probleemoplossend denken duiken er bij de meeste mensen een aantal hindernissen 

op. Zo houden we te strak vast aan functionele patronen. De mens is niet geneigd om af te 

stappen van de oorspronkelijke functie(s) van een bepaald voorwerp. Voorwerpen, producten, 

begrippen… op een andere manier gebruiken dan ze in normale omstandigheden gebruikt worden, 

komt weinig voor bij het oplossen van problemen. In artistieke genres komt dit echter wel voor.  

Je beschikt over een doosje lucifers, enkele duimspijkers en een kaars. Je moet de 
kaars aan de muur bevestigen, zodat ze rechtop staat. Je mag geen ander voorwerp 
gebruiken… De oplossing bestaat erin dat je het doosje als kaarsenhouder gebruikt. Je 
bevestigt het doosje met duimspijkers aan de muur. Dan plaats je de kaars in het 
doosje. 
Een andere hindernis is de routine. Als we een situatie, probleem op een bepaalde manier hebben 

aangepakt en we het beoogde resultaat bereikt hebben, zoeken we niet meer verder naar andere 

oplossingen, terwijl er misschien effectievere zijn.  

Mensen gebruiken vaak elke dag dezelfde overvolle weg om naar hun werk te gaan, 
terwijl er waarschijnlijk een andere en snellere manier bestaat. 
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4.2 Attributietheorie 
 

Een van de meest verbazingwekkende eigenschappen van de mens is deze: hij kan dingen 

uitleggen. Denk maar aan kinderen die steeds aan hun ouders vragen ‘Waarom?’ en de 

ouders die dan proberen een zo goed mogelijke uitleg te bedenken. 

 

Om wat voor reden dan ook hebben we een sterke behoefte om te begrijpen en te 

verklaren wat er in de wereld gaande is.  

 

Voorbeeld: Waaraan schrijf jij je slagen voor een toets meestal toe? 

  

Mislukken overkomt elk van ons wel eens. Waaraan schrijf jij je mislukken voor een 

toets of examen meestal toe? 

  

De attributietheorie maakt deel uit van de sociale psychologie. De attributietheorie 

houdt zich bezig met de studie van hoe mensen de gedragingen van zichzelf en van 

anderen oorzakelijk verklaren. Ondanks de vreemde naam is de theorie behoorlijk 

eenvoudig. (Als je de term 'attributie' ziet, moet je aan de term 'verklaring' denken als 

synoniem.) 

 

Attributies zijn ideeën die mensen hebben over de oorzaken van bepaalde 

gebeurtenissen. 

 

Bernard Weiner is de grondlegger van de attributietheorie. Hij gaat uit van de stelling 

dat mensen willen weten waarom ze slagen of falen in bepaalde situaties. 

 

Het zoeken naar en het geven van verklaringen met betrekking tot succes en falen, 

noemt men causale attributie. 

 

De causale attributietheorie verklaart slagen en mislukken bij het individu op vier 

verschillende wijzen: 

 Intern of extern: de oorzaak ligt binnen of buiten de persoon; 

 Stabiel of onstabiel: de oorzaak kan gewijzigd worden of niet gewijzigd worden; 

 Controleerbaar of niet-controleerbaar: de persoon is in staat de oorzaak te 

wijzigen of hij is hier niet toe in staat; 

 Globaal of specifiek: de oorzaak slaat op vrijwel alle situaties of op één 

specifieke situatie. 

 

 

 

 

 

 

In de volgende onderdelen gaan we deze vier verklaringswijzen verder uitdiepen. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_psychologie
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4.2.1  Intern of extern 

 

De attributietheorie verdeelt de manier waarop mensen attribueren, of oorzaken 

toekennen, in twee typen: 

 

We spreken van interne attributie als de oorzaken gezien worden als liggend binnen de 

betrokkene. Inzet en capaciteiten zijn voorbeelden van interne oorzaken. Mensen die 

hun succes toeschrijven aan één van deze oorzaken zijn intern georiënteerd.  

Voorbeeld:  

Iemand buist voor een examen en zegt ‘dat komt omdat ik te dom ben voor dit examen’. 
 

We spreken van externe attributie als de oorzaken gezien worden als liggend buiten de 

betrokkene. Succes toeschrijven aan een toevalstreffer is een voorbeeld van externe 

attributie. 

Voorbeeld: 

 Iemand buist voor een examen en zegt ‘dat komt omdat de verwarming zo hoog stond en 
ik me niet kon concentreren door de warmte’. 
 

Mensen hebben de neiging om te attribueren op een wijze die prettig is voor het eigen 

zelfbeeld. Bij leuke gebeurtenissen wordt meestal intern geattribueerd, bij vervelende 

gebeurtenissen daarentegen meestal extern. 

 

4.2.2 Stabiel of onstabiel 

 

Dit onderscheid gaat om de mate waarin de oorzaak vast of variabel is in de tijd. 

Wanneer het gaat om iets dat voor langere tijd zo is, dan spreekt men van een stabiele 

attributie en wanneer het gaat om iets eenmaligs of tijdelijk, dan gaat het om een 

onstabiele attributie.  

 

Oorspronkelijk ging Weiner uit van deze twee invalshoeken (intern/extern en 

stabiel/onstabiel). In onderstaand schema vind je een duidelijk voorbeeld hiervan. 

 

 De vraag die door een leerling wordt gesteld is: "Waarom heb ik een onvoldoende 
behaald voor Frans?". In de onderstaande figuur zijn de verschillende causale dimensies 

aangegeven en geïllustreerd.  
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INTERNE ATTRIBUTIE EXTERNE ATTRIBUTIE 

Stabiel Onstabiel Stabiel Onstabiel 

algemene inzet  

“Ik kan me niet lang 
genoeg concentreren 
op Franse teksten.” 

geleverde inspanning  

“Ik heb te weinig 
tijd gehad om me op 
het proefwerk voor 
te bereiden.” 

docent oordeel  

“De docent denkt al 
vanaf het begin dat 
ik geen aanleg heb 
voor Frans.” 

hulp van anderen  

“Moeder zou me 
helpen bij de 
voorbereiding van 
het proefwerk maar 
ze was ziek.” 

aanleg  

“Ik heb vanaf het 
begin al weinig van 
Frans terecht 
gebracht.” 

stemming  

“Ik had gewoon geen 
zin om me in te 
zetten. Ik had een 
rotdag.” 

vakinhoud  

“Frans is een 
moeilijk vak en het 
proefwerk was extra 
moeilijk.” 

toeval  

“Ik kon van waar ik 
zat de 
cassetterecorder 
bijna niet horen.” 

 

 

4.2.3 Controleerbaar of niet-controleerbaar 

 

Later voegde Weiner een derde invalshoek toe. Deze invalshoek gaat over de mate 

waarin je de oorzaken van bepaalde gedragingen kan controleren. Wanneer je iets zelf 

in de hand hebt, en het dus zelf kan controleren, spreken we van controleerbare 

attributies. Wanneer je iets niet kan controleren, spreken we van oncontroleerbare 

attributies. 

 

4.2.4 Globaal of specifiek 

 

Dit aspect van de attributietheorie gaat over globale of specifieke oorzaken die het 

gedrag in verschillende situaties beïnvloeden. Als het gaat om iets in het algemeen, 

zonder specifieke afbakeningen, dan gaat het om globale attributies. Gaat het echter 

over heel specifieke oorzaken, dan spreken we van specifieke attributies. 

 

 

 

Opdracht: Welk soort attributie maakt de ik-persoon? 

 

 

Kies uit: intern stabiel            intern variabel 
extern stabiel           extern variabel 

 

 

Ik ben op dit examen geslaagd omdat …: 

…ik verstandig ben. 

…ik goed gestudeerd heb. 

…de leerkracht mij graag heeft. 

…ik geluk had met de vragen. 

  



Sint-Augustinusinstituut Bree                             Cursus 6SW Pagina 40 
 

Ik ben op dit examen niet geslaagd omdat …: 

… ik het niet kan. 

… ik onvoldoende heb gestudeerd. 

… de lkr een pik om mij heeft. 

… ik pech had, geen tijd gehad om te studeren. 

  

Ik heb veel vrienden omdat …: 

… ik cool ben. 

… ze bij mij kunnen afschrijven.(als ze niet kunnen afschrijven zie ik ze niet!). 

… ik een rijke vader heb. 

… ik afgelopen jaar veel tijd voor hen had vrij gemaakt. 
 

Ik ben als allochtoon aangeworven omdat …: 

… ik over het juiste profiel beschik (ik beschik over de juiste eigenschappen): 

… de firma iets wil bewijzen (het is een beleid van het bedrijf om positief te 

discrimineren). 

 … ik me voor het gesprek goed had voorbereid. 

… de persoon net voor mij een zeer slechte indruk achter liet. 
 

 

 

       Opdracht 2: Probeer de onderstaande voorbeelden in het schema in te vullen. 

 

 Intern Extern 

 Stabiel Onstabiel Stabiel Onstabiel 

C
on

tr
ol
e
e
rb

a
a
r 

Voorbeeld:  Voorbeeld:  Voorbeeld:  Voorbeeld:  

O
nc

on
tr

ol
e
e
rb

a
a
r 

Voorbeeld:  Voorbeeld:  Voorbeeld:  Voorbeeld:  

 

 

Voorbeelden: 

a) Mijn taak voor SW was duidelijk onvoldoende. Wat wil je, ik ben nu eenmaal niet 

geschikt voor STW. Geef mij maar vakken als wiskunde en NW. Ik kan daar niets 

aan veranderen. 
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b) Mijn taak voor SW was duidelijk onvoldoende. Wat wil je, ik heb te weinig hulp 

van mijn medestudenten gehad. Met die klas is niets aan te vangen. Gewoon een 

slechte groep. Ik werk volgende keer alleen met Maarten. 

c) Mijn taak voor SW was duidelijk onvoldoende. Wat wil je, ik heb te weinig hulp 

van mijn medestudenten gehad. Met die klas is niets aan te vangen, 

oncontroleerbaar, gewoon een slechte klas. 

d) Mijn taak voor SW was duidelijk onvoldoende. Wat wil je, ik was de hele week 

ziek. Uitstellen van de taak kan niet van de leraar. 

e) Mijn taak voor SW was duidelijk onvoldoende. Wat wil je, ik heb gewoon te weinig 

inspanningen geleverd. Vanaf nu begin ik ernstig te werken. 

f) Mijn taak voor SW was duidelijk onvoldoende. Wat wil je, ik heb deze keer 

gewoon geen geluk gehad met de opdracht. Wat ik ook doe, je moet geluk hebben 

met dit vak. 

g) Mijn taak voor SW was duidelijk onvoldoende. Wat wil je, ik heb te weinig hulp 

gehad van medestudenten . Ze moeten blijkbaar gemotiveerd worden voor 

groepswerk. 

h) Mijn taak voor SW was duidelijk onvoldoende. Wat wil je, ik ben nu eenmaal niet 

geschikt voor STW. 

 

 

4.3 Fundamentele attributiefout 
 

Stel je de volgende situaties eens voor.  

 

 Stel, je zit op café en je ziet een man aan een vol tafeltje eventjes verderop een 

glas omstoten. Hoe zou jij deze flater verklaren? 

  

 Stel, je bent aan het winkelen in Leuven. Je hebt al heel veel gekocht en loopt 

dus rond met veel zakken. Plots val je. Hoe zou je dit verklaren? 

 

 Stel, je zit op café aan een volle tafel en stoot je eigen glas om. Hoe zou je dit 

verklaren? 

 

 Hoe reageren supporters van een voetbalploeg wanneer hun team wint? En hoe als 

de tegenstander wint? 

 

De fundamentele attributiefout houdt in dat mensen hun eigen successen 
toeschrijven aan interne oorzaken en hun mislukkingen aan externe oorzaken. 
De successen van anderen schrijven we daarentegen vaak toe aan externe factoren 
en hun mislukkingen aan interne factoren. 

 

In mensentaal betekent dit dat we bij fouten van andere mensen vergeten dat er veel 

factoren een rol kunnen spelen maar het (bijna) louter aan hun persoon toeschrijven. Zo 

is iemand die faalt voor zijn toets “niet slim” of “lui” (intern). We vergeten graag dat die 
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persoon het misschien erg druk heeft met topsport of rouwt om een overleden familielid 

etc (extern). 

 

Buis je zelf voor een toets dan roep je wel sneller een resem oorzaken in die buiten 

jezelf liggen. Want verbetert de leerkracht niet erg streng of had je echt geen tijd 

omwille van het huwelijksjubileum van je grootouders of was je misschien druk in de 

weer met weekendwerk en de jeugdbeweging (allen extern). 

 

Bij succes werkt de fundamentele attributiefout dan weer omgekeerd. Veel wordt 

duidelijk in onderstaande kader met voorbeeld ‘wiskundeoefeningen’. 

 

 Bij onszelf Bij anderen 

O
or

z
a
a
k
 

va
n 

su
cc

e
s 

Die oefeningen van wiskunde kan ik 

duidelijk wel goed. Ik heb er 

trouwens hard voor gewerkt. 

Weinigen zullen me dit nadoen. 

(intern) 

 

Stef heeft enorm geluk gehad met 

de wiskundeoefeningen en de 

lerares heeft trouwens een boontje 

voor hem. (extern) 

 

O
or

z
a
a
k
 

va
n 

m
is
lu
kk

e
n 

Waarom ik slechte punten heb voor 

wiskunde? De leraar heeft gezegd 

dat we dit hoofdstuk niet moesten 

kennen. Trouwens, we kregen veel te 

weinig tijd om de oefeningen op te 

lossen. (extern) 

 

Dat moest ervan komen! Waarom 

volgt hij een richting met zoveel 

wiskunde? Met de weinige 

mogelijkheden die hij heeft! (intern) 

 

 

Bij het eigen falen overschatten we de invloed van de situatie en onderschatten we de 

persoonlijke eigenschappen. 

Gaat het echter om anderen, dan zijn we geneigd hen persoonlijk voor hun daden 

verantwoordelijk te stellen en de invloed van de situatie te onderschatten. 

 

Voorbeeld: Toen aan zestig gevangenen en hun advocaten werd gevraagd waarom ze hun 
misdrijf hadden gepleegd, verklaarden de advocaten het delict vanuit de 
persoonlijkheidskenmerken van hun cliënt. De gevangenen daarentegen zochten de 
oorzaak van hun wangedrag in de situatie. 
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Opdracht. In welke mate maken veel mensen een fundamentele attributiefout als 

ze commentaar geven op thema’s zoals: 

 
Tienerzwangerschappen  
     
  
  
Geweld in een relatie  
 
 
 
Faillissementen    
 

 

 

 

Opdracht 4. Toepassing causale attributie.  

 

Barbara en Rob behaalden een heel goede uitslag voor wiskunde. Volgens Barbara komt 

dat omdat zij heel goed is in wiskunde. Volgens Rob waren de opgaven zeer gemakkelijk, 

vandaar de goede uitslag. Morgen heeft Barbara een toets voor scheikunde. Maar ze 

verwacht er niet veel van, want ze heeft helemaal geen tijd vrij gemaakt om het te 

studeren. Ze verwacht een slecht resultaat omdat ze zich niet heeft ingezet om de 

toets voor te bereiden. Rob heeft morgen een examen voor technisch tekenen. Hij 

voorziet geen enkel probleem om een goed resultaat te behalen, want hij weet uit 

ervaring dat hij daarin zeer goed is. Zijn laatste toets voor geschiedenis was ook goed, 

alhoewel hij dat op voorhand niet verwachtte. Maar hij heeft geluk gehad met de 

vragen. Ze sloegen net op dat deel dat hij wel gestudeerd had.  

 

Barbara en Rob formuleren oorzakelijke verklaringen voor al behaalde en nog te behalen 

studieresultaten. Vul in welke causale attributies zij maken: 

 

 Barbara Rob 

Goede uitslag voor 

wiskunde 

  

Komende toets   

Toets geschiedenis   
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4.5 Intelligentie 
 

Volgens de klassieke benadering weerspiegelt intelligentie zich in de schoolprestaties. 

Hoge intelligentie is dus één van de voorwaarden voor goede schoolprestaties. 

Omgekeerd wil deze visie dat moeilijkheden op school verband houden met te weinig 

intellectuele capaciteiten. Recente ontwikkeling nuanceren deze zienswijze.  

 

             Opdracht: Bekijk de reportage uit ‘ontdek de psychologie’, afl. 16 en  

  beantwoord de bijhorende vragen : 

   

1. Wat is ‘psychometrie’ ? 

 

 

 

2. Hoe wordt het IQ berekend ?  

 

 

 

 

 

 

3. In 1939 doen de Wexler intelligentieschalen hun intrede. Waarin verschilt deze 

test van alle voorgaande ?  

 

 

 

 

4. Wat betekent ‘een test moet valide’ zijn ? 

 

 

 

 

5. Noem 4 gevaren van tests en leg duidelijk uit ! 
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6. Howard Gardner onderscheidt meerdere intelligentietypes. Welke ?  

 

 

 

 

 

 

7. Waarom voldoen IQ testen niet meer ? Geef twee verschillende redenen. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Intelligentie 

 

Begrijpen, redeneren, probleemoplossend denken en creativiteit zijn vermogens die van 

mens tot mens verschillen. Psychologen willen graag weten waarom dat zo is en waardoor 

dat komt. Uit historische verslagen blijkt dat men in het oude China al over een 

uitgebreid arsenaal beoordelingstechnieken beschikte. Meer dan 4000 jaar geleden 

gebruikten de Chinezen een testprogramma om overheidsdienaren te evalueren. De 

ambtenaren moesten elk derde jaar via een mondeling examen laten zien dat ze 

competent waren. Sollicitanten voor een overheidsbaan werden onderworpen aan een 

schriftelijke proef waarmee de kennis over wetten, over het leger, de landbouw en het 

land werden beoordeeld.  

 

In tegenstelling tot de oude Chinezen lijken moderne westerlingen meer geïnteresseerd 

in hoe ‘slim’ mensen zijn dan in hoeveel ze hebben geleerd. Door de belangstelling voor 

deze ‘aangeboren intelligentie’ is de ontwikkeling van intelligentietests in een 

stroomversnelling geraakt. Ondanks een rijke geschiedenis van onderzoek en testen in 

verband met intelligentie, is men er tot op de dag van vandaag niet in geslaagd een 

éénduidige definitie te formuleren van wat intelligentie is. Sommige psychologen geloven 

dat intelligentie in essentie één enkele, algemene factor is, terwijl anderen menen dat je 

intelligentie het best kunt beschrijven als een verzameling van verschillende 

vaardigheden. In deze cursus geven we een omschrijving die afgeleid is van cognitie: 

 

Intelligentie is de mate waarin iemand in staat is cognitieve processen uit te 

voeren. Het psychisch vermogen om effectief kennis te verwerven en op te roepen, 

te redeneren en problemen op te lossen, noemen we de intelligentie van iemand. 

 

De notie dat intelligentie relatief is, wordt wel unaniem onderschreven. Hiermee bedoelt 

men dat het intelligentieniveau van een persoon het best gedefinieerd wordt in relatie 

tot het niveau van een vergelijkingsgroep, meestal leeftijdsgenoten. Ook is men het 

erover eens dat intelligentie een kenmerk is dat niet direct observeerbaar is, maar 
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afgeleid kan worden uit het gedrag. In de praktijk resulteert dat in het afnemen van 

intelligentietests waarbij men iemands intelligentie gaat bepalen op basis van de 

antwoorden op vragen en opdrachten. De scores worden vervolgens vergeleken met een  

referentiegroep. Over wat een intelligentietest nu juist moet meten, wat voor vragen en 

opdrachten best gebruikt worden, bestaan echter wel zware meningsverschillen. 

 

4.5.2 Intelligentiequotiënt (IQ) 

 

De Fransman Alfred Binet ontwikkelde begin vorige eeuw (1904) de eerste 

intelligentietest om leerachterstand bij lagereschoolkinderen vroegtijdig vast te 

stellen. Het resultaat van deze test wordt uitgedrukt in intelligentiequotiënt (IQ). 

Vandaag de dag bestaan er tientallen intelligentietests voor kinderen en volwassenen. 

Deze testen zijn zo ontworpen dat ze uiteenlopende vaardigheden meten: woordenschat, 

taalvaardigheid, rekenvaardigheid, overeenkomsten zoeken, associaties, geheugen, 

ruimtelijk inzicht. De bekendste tests zijn: 

 de WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) voor volwassenen. 

 de WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) voor kinderen. 

 de WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) voor kleuters. 

 

4.5.2 Statistiek achter de IQ 

 

Intelligentie is volgens deze visie meetbaar via intelligentietests. Het zijn de IQ-scores 

die daar uit voorkomen die men vergelijkt. Uit metingen blijkt dat het IQ, net als bv. de 

lengte van mensen, verdeeld is via een klokvormige curve. We noemen dit de 

normaalverdeling of Gausscurve. Dit wil zeggen dat de resultaten van bijvoorbeeld een 

groep van 1000 testpersonen van dezelfde leeftijd er grafisch zo uitziet: 
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Uit de normaalverdeling blijkt dat de meeste mensen even intelligent zijn als de  

meerderheid van hun leeftijdsgroep. De grootste groep, nl. +-68% van de bevolking zit in 

de buurt van het gemiddelde van 100 (nl. IQ tussen 85 en 115). De meeste mensen 

hebben bijgevolg een middelmatige intelligentie. Aan de uiteinden van de klokvorm 

bevindt zich een relatief kleine groep mensen. Een IQ < 70 betekent een verstandelijke 

handicap en een IQ > 130 staat voor hoogbegaafdheid.  

 

Om te spreken van een verstandelijke handicap moet een persoon aan volgende 

voorwaarden voldoen: 

 IQ van 70 of minder bij een individueel toegepaste IQ-test 

 Aanwezig voor de leeftijd van 18 

 Beperkingen van het aanpassingsgedrag m.b.t. zelfstandig studeren, zelfzorg en 

sociale omgang 

 Er wordt een opdeling gemaakt tussen lichte, matige, ernstige of diepe 

verstandelijke handicap 

 

Om te spreken van een hoogbegaafdheid moet een persoon aan volgende voorwaarden 

voldoen: 

 IQ van 130 of meer bij een individueel toegepaste IQ-test 

 Kenmerkend voor hoogbegaafde kinderen is dat ze uitblinken op één of meer 

terreinen (intellectueel, muzikaal, etc.) 

 

De testresultaten worden stabieler naarmate een kind ouder wordt. Vooral bij jonge 

kinderen kan er een groot verschil zijn tussen de resultaten van opeenvolgende testen. 

 

Opdracht: Kinderen met een verstandelijke handicap en hoogbegaafde kinderen 

kampen vreemd genoeg met soortgelijke problemen in het onderwijs, hoewel de 

aard verschillend is. Leg de begrippen uit in de context van hoogbegaafdheid en 

verstandelijke handicap.  

 

-asynchrone ontwikkeling: 

 

 

 

 

 

 

 

-sociale uitsluiting: 
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4.5.3 Kritiek op IQ als synoniem voor intelligentie 

 

Het is belangrijk om meteen het beeld bij te stellen als zou IQ een synoniem voor 

intelligentie zijn. Alvorens alternatieve visies te bekijken formuleren we al enkele 

kritieken. Deze kritieken hangen niet noodzakelijk samen: 

-IQ is in feite één soort intelligentie, nl. cognitieve intelligentie, terwijl er meer zijn 

(zie 4.3.5). 

-IQ toetst vooral kennis (wat iemand geleerd heeft) en meet niet de mogelijkheden van 

een persoon. 

-IQ is moeilijk bruikbaar voor leerkrachten en opvoeders voor bijsturing en remediëring 

omdat het geen inzicht geeft in cognitieve processen. 

-De IQ-test is deels sociocultureel bepaald: de tests zijn gemaakt voor een Westers 

publiek met een bepaalde scholingsgraad. Dus kansarmen (vierde wereld) of personen uit 

bepaalde arme landen (derde wereld) beginnen de test met een achterstand. 

-De samenhang tussen IQ en schoolprestaties is eerder matig. Motivatie of 

leerstrategieën zijn even belangrijk voor de schoolresultaten. Dat de 

intelligentiequotiënt niet altijd rechtevenredig is met schoolprestaties bewees Albert 

Einstein. Deze wiskundige genie behaalde nooit zijn middelbaar schooldiploma. 

 

 

4.5.4 Naar een ruimere betekenis van intelligentie 

 

Veel recente theorieën gaan ervan uit dat intelligentie veel ruimer is dan hetgeen dat 

wordt gemeten bij een intelligentietest. Zij gaan ervan uit dat er verschillende vormen 

zijn van intelligentie en dat de IQ-tests maar een fractie hiervan toetst.  

Wij bespreken zo één theorie. Volgens Howard Gardner beschikken we over 8 vormen 

van intelligentie. Hij lanceerde het begrip meervoudige intelligentie: 

 taalkundig (“woord-slim”): het gevoel voor gesproken/geschreven, de 

bekwaamheid om taal te leren (dichters, advocaten, taalkundigen, …) 

 logisch-mathematisch (“reken-slim”): logisch analyseren, wiskundige 

berekeningen maken, wetenschappelijk onderzoeken (wiskundigen, 

wetenschappers, filosofen, …) 

 ruimtelijke (“beeld-slim”): ruimten naar je hand te zetten, oriëntatie in 

ruimte (piloten, architecten, kunstenaars, schakers, …) 

 muzikale (“muziek-slim”): onderscheiden, bedenken en uitvoeren van 

toonhoogten, ritme en timbre (componisten, muzikanten, …) 

 lichamelijk-motorische (“lichaam-slim”): beheersing van het lichaam 

(acrobaten, dansers, atleten, vakmannen, chirurgen, …) 

 interpersoonlijke (“mens-slim”): vermogen om emoties, intenties, 

motivaties van anderen te begrijpen en met hen om te gaan (leerkracht, 

therapeut, manager, verkoper, …) 

 intrapersoonlijke intelligentie (“zelf-slim”): waarderen en respecteren van 

het ik, eigen handelen begrijpen en erover nadenken, …. 

 naturalistisch (“natuur-slim”): ontdekken, herkennen, ordenen fauna en 

flora (biologen, …) 
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De acht intelligenties (in zijn oorspronkelijk werk uit 1983 waren het er 7) geven in 

feite een ordening van de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder persoon. Je kan dus 

op meer dan één manier intelligent zijn. Toch is niet zomaar alles intelligentie. 

Gardner bakende wel degelijk criteria af. Intelligentie hangt voor hem onder meer 

samen met aantoonbare activiteit in bepaalde hersendelen.  

 

Ook deze theorie is niet vrij van kritiek. Vele pedagogen menen dat intelligentie een 

verkeerd woord is om deze “slimmigheden” aan te duiden. Zijn het immers niet vooral 

vaardigheden?!  

 

Gardner pareert de kritiek door er op te wijzen dat zijn theorie niet mag worden 

beschouwd als een leerstijl. Onderzoek heeft immers aangetoond dat de meeste 

leerstijlen niet wetenschappelijk onderbouwd zijn (zie semester 1: Kolb). 

 

In het Oosvlaamse Oostakker experimenteert een lagere school ‘De letterdoos’ met 

‘meervoudige intelligentie’, vanuit de idee dat ieder kind talenten heeft. De ene is 

woord-knap, de andere beeld-knap of natuur-knap. Het komt er op aan die intelligenties 

te ontdekken en er iets mee doen.' De hele school is geïnspireerd op de 8 intelligenties 

van psycholoog Howard Gardner. Ontdek het in dit filmpje:  

http://www.klasse.be/leraren/tvklasse.php?q=tvklasse/19785-Meervoudige-

Intelligentie 

Opdracht: Noteer na het bekijken van dit filmpje  

a) wat volgens jou de meerwaarde is van deze visie in het onderwijs : 

 

 

 

b) Welke jouw bedenkingen zijn bij dit onderwijsmodel :  

 

 

 

c) Welke vaardigheden die veronderstelt bij de leerkrachten : 

 

 

 

http://www.klasse.be/leraren/tvklasse.php?q=tvklasse/19785-Meervoudige-Intelligentie
http://www.klasse.be/leraren/tvklasse.php?q=tvklasse/19785-Meervoudige-Intelligentie
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Opdracht: Maak een activiteit op basis van de meervoudige intelligentie van 

Gardner 

 

1. Bepaal je eigen profiel op de meervoudige intelligentietest via onderstaande link : 

http://www.migent.be/node/31 

 

Hoe ziet jouw profiel eruit ? Op welk soort intelligentie blink jij uit ?  

 

 

 

 

 

2. In klas 1A (eerste leerjaar), zitten 20 kinderen, met zeer uiteenlopende 

profielen op de meervoudige intelligentietest : enkele kinderen blinken uit op 

taalkundig vlak ; anderen blinken uit in rekenen, nog anderen hebben een zeer 

goed ruimtelijk inzicht,… (bekijk nog eens opnieuw de 8 vormen van intelligentie 

die Goward Gardner onderscheidt). 

 

Afhankelijk van het intelligentieprofiel waar jij in uitblinkt ga je samenwerken 

met één of meerdere klasgenoten die eveneens op dat intelligentieprofiel hoog 

scoren. Op deze manier krijgen we verschillende teams in de klas.  Elk team 

bedenkt nu een activiteit voor de kinderen uit klas 1A rond het thema kerstmis.  

Je activiteit speelt ruim in op het intelligentieprofiel van je eigen team. 

Scoorden jullie dus het hoogst op verbale intelligentie dan zal jullie activiteit 

vooral daarop gericht zijn. Op deze manier krijgen we een waaier aan activiteiten 

waarbij elk kind uit klas 1A op intellectueel vlak voldoende aan z’n trekken zal 

komen. Je krijgt 1 lesuur om jouw activiteit uit te werken (max. 10 minuten per 

groep). 

 

Inspiratie vind je op http://webje.yurls.net/nl/page/637028 

 

3. Je stelt je activiteit voor aan de klas (max. 10 minuten per groep). 

en legt uit hoe en op welk aspect van meervoudige intelligentie jouw activiteit 

inspeelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.migent.be/node/31
http://webje.yurls.net/nl/page/637028
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4.5.5 Culturele definities van intelligentie 

 
Stel dat je zou opgroeien in de sociale cultuur van de eilanden in de Grote Oceaan. Waar 
zou je dan meer waarde aan hechten: je scores op je eindexamen of je vermogen om de 
weg te vinden op zee? Cross-cultureel psychologen wijzen erop dat ‘intelligentie’ in 
verschillende culturen op een verschillende manier wordt gedefinieerd. Sterker nog, 
veel talen hebben niet eens een woord voor dat wat wij ‘intelligentie’ noemen. In alle 
culturen hecht men echter veel waarde aan het vermogen om problemen op te lossen, 
maar wat als probleem wordt beschouwd, verschilt weer wel van cultuur tot cultuur. 
Hier in het Westen associëren we intelligentie vooral met het snel kunnen oplossen van 
problemen. Het Bugundavolk in Uganda daarentegen associeert intelligentie met de 
bedachtzaamheid en doordachtheid die gebruikt wordt bij het oplossen van problemen. 
Het Djerma-Songhay volk in Niger (West-Afrika) ziet intelligentie als een combinatie 
van sociale vaardigheden en een goed geheugen. Voor de Chinezen heeft intelligentie te 
maken met uitgebreide kennis, vastberadenheid, sociale verantwoordelijkheid en het 
vermogen tot imiteren.  
 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat verschillende culturen zeer uiteenlopende 

definities van het begrip hanteren. Om mensen met een andere achtergrond beter te 

begrijpen zou het ‘intelligent’ zijn als we de neiging om onze eigen definitie van 

‘intelligentie’ aan anderen op te leggen, zouden proberen te beheersen. Cross-cultureel 

psychologen drukken ons op het hart dat we goed moeten kijken naar wat voor andere 

volkeren van belang is en wat zij niet waardevol vinden. 
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4.6 Emotionele intelligentie 

 
Bij Emotionele intelligentie gaat het over hoe iemand met emoties van zichzelf en 

anderen omgaat, hoe iemand op bepaalde situaties reageert en om iemands empathisch 

vermogen. Een hoog EQ voorspelt volgens wetenschappers, meer dan een hoog IQ, 

iemands maatschappelijk succes. Een laag EQ kan dan weer wijzen op een aantal 

psychosociale problemen zoals agressief gedrag, eetstoornis, depressie of druggebruik.  

Het is dan ook geen verrassing dat dit jonge begrip al goed is ingeburgerd als een test 

bij aanwervingen van nieuw personeel in grote bedrijven. Waarom zou jij als werkgever 

geïnteresseerd zijn in het EQ van een toekomstige werknemer? 

 

4.6.1 Emotionele intelligentie 

 

Een goed evenwicht tussen emotie en cognitie is essentieel voor het maken van 

beslissingen in het leven. Het voelen telt immers evenveel mee als het denken bij het 

nemen van beslissingen. Zo kan je niet helder denken als emotioneel van slag bent, maar 

andersom geldt ook dat wie niet in staat is om z’n eigen emoties te doorgronden zichzelf 

beperkt bij het nemen van beslissingen (bv. impulsief reageren). 

 

Emotionele intelligentie wordt gemeten met de index EQ en is een aanvulling op het 

traditionele intelligentieonderzoek, dat enkel rekening hield met iemands IQ. Het 

begrip emotionele intelligentie werd in 1995 geïntroduceerd door de Amerikaanse 

psycholoog Daniel Goleman. Er bestaat momenteel één wetenschappelijk verantwoorde 

test om EQ te meten en dat is de ‘Reuven Bar ON test’.  

 

Het EQ bevat vijf essenties die allen ontwikkeld moeten zijn: sociale vaardigheden, 

zelfmotivatie, zelfbewustzijn, zelfregulatie en empathie. 
 

Zelfbewustzijn: 

 

 

 

 

 

Zelfregulatie: 
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Zelfmotivatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empathie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale vaardigheden: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale 

vaardigheden 

Zelfmotivatie - Empathie 

Zelfbewustzijn - Zelfregulatie 
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4.6.2 EQ en beïnvloedende factoren  

 

Sekse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftijd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3 EQ als voorspellende factor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School Succes in het leven 
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4.6.4 Toepassingen emotionele intelligentie 

 

Oefening 1: hoe gaat het? 

 

Vraag leerkracht: Hoe gaat het met jou?  

Antwoord: steevast “goed”.  

Vraag leerkracht: Waarom is dit zo? Waarom “goed” zeggen ook al gaat het niet goed. 

 

Schrijf als leerkracht een reeks gevoelens op het bord. 

Bv. boos, kwaad, triest, kalm, onverschillig, verveeld, gelukkig, extatisch 

Hoe voelen de leerlingen zich nu? Vraag de leerlingen om hun initialen te zetten onder 

het adjectief dat het meest bij hen past. 

Hoe zouden ze zich over één uur willen voelen? 

Stel discussievragen (zoals “Wat moet je doen om dat gevoel te bereiken”, etc) 

De leerkracht geeft tips (zoals controleren gedachten, positieve reactie uitlokken, …). 

 

Eindig met begripsvragen (expliciteren link met theorie): 

Wat hebben we net gedaan? 

Welke van de vijf essenties van emotionele intelligentie zijn aangehaald? 

Zijn gevoelens moeilijk of gemakkelijk om over te praten? 

Hoe weet je als je iets voelt? Kan je dit veranderen? Of het gevoel uitvergroten? 

 

Oefening 2: verbeteren waarneming 

 

Leerkracht peilt als inleiding naar gevoelens leerlingen. 

 

De klas gaat in een kring zitten. Het is de bedoeling om iets (gevoel, gerucht, verhaal) 

verder te communiceren (verbaal of non-verbaal). Leerling één geeft dit door aan de 

leerling naast zich en het gaat zo de kring rond.  

 

Discussievragen: 

Is het gemakkelijk om zonder woorden te communiceren? 

Welk deel van je lichaam gebruik je het meest? 

Heb je manieren geleerd om non-verbaal te communiceren? 

Moest je (gelaats)uitdrukkingen overdrijven of nieuwe toevoegen? 

 

Mogelijk bijkomende oefening: raad de groepsleider 

 

Eindig met begripsvragen (expliciteren link met theorie): 

Wat hebben we net gedaan? 

Welke van de vijf essenties van emotionele intelligentie zijn aangehaald? 

Zijn non-verbale signalen gemakkelijk te herkennen? 

 

Meer informatie op http://www.eqtoolbox.org/  

http://www.eqtoolbox.org/
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4.7 Kladblad 
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5.Emoties 
 

Een vriendin vertelde je over de breuk met haar vriendje. Die vriend had haar bedrogen  
met zijn ex-lief tijdens een verjaardagsfeestje. Wat volgde was een bittere ruzie met 
dramatische berichten op facebook en wederzijdse vrienden die plots kant moesten 
kiezen. Nu, een aantal weken later, zegt ze dat ze blij is dat het over en uit is. “Ik denk 
al lang niet meer aan hem, hij is verleden tijd”, zegt ze. Op hetzelfde ogenblik vulden 
haar ogen zich met tranen.  
 
Niet iedereen zal die opwellende tranen opmerken. Een oplettend persoon zal echter 

snel doorhebben dat de betraande ogen betekenen dat ze triest is, ook al beweren haar 

woorden het tegendeel. Het volstaat niet om de betekenis van de woorden te verstaan, 

het is evenzeer nodig de lichaamstaal te begrijpen.   

 

In het vorige hoofdstuk hebben we voor een stukje proberen te begrijpen hoe ons 

“hoofd” werkt. Een romanticus zou durven stellen dat dit hoofdstuk over het “hart” 

gaat. Dit mogen we uiteraard niet letterlijk nemen maar gevoelsmatig klopt het wel. Bij 

emotie denken we spontaan aan woorden zoals hartstocht, passie of ontroering.  

 

In feite hebben we een emotionele geest en een rationele geest: één die voelt en één die 

denkt. 

 

Opdracht: Ben jij eerder een gevoelsmens en krijgen emoties een belangrijke 

plaats in je leven? Of ben je een calculerend of rationeel iemand en beredeneer 

je je standpunt bijna altijd eerst? Doorstreep wat niet past: 

gevoelsmens/rationeel iemand. 

 

Argumenteer (eventueel met voorbeelden): 

 

 

 

Hierover doen we nu een klein experiment, dat vaak lukt. Vouw je handen in elkaar. Kijk 

welke duim onderaan ligt. De onderste duim laat zien welk deel van je hersenen 

domineert. De rechtkant bevat emotie en gevoel en de linkerkant wetenschap en 

techniek. 

 

Klopt de uitkomst met je eigen vaststelling? Waarom (niet)? 

 

 

 

Deze twee fundamenteel verschillende manieren van weten (emotioneel vs. rationeel) 

staan met elkaar in wisselwerking en vormen ons geestesleven, aldus Daniel Goleman. Op 

de volgende pagina’s zullen we vooral de nauwe verwevenheid tussen emoties en cognitie 

benadrukken. 
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5.1 Verkenning 
 
De interactie mens-omgeving is niet enkel een “koud” cognitief proces via pakweg 

waarneming, geheugen of redenatie. Ieder van ons is er ook affectief bij betrokken. 

 

Wat roepen volgende situaties bij je op? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarschijnlijk blijkt dat de reactie van de ene persoon niet hetzelfde is als de reactie 

van de andere persoon. Emoties zijn dan ook bij uitstek persoonlijke en gekleurde 

ervaringen. Emoties zijn spontaan, ze overkomen ons, we zetten ze niet zelf in gang. Zo 

overkomt een verliefdheid ons, en is ze niet gepland. Dit betekent niet dat we totaal 

geen controle zouden hebben over emotionele ervaringen. We kunnen ze uitlokken of 

vermijden maar meer daarover later in dit hoofdstuk.  

 

 

Dierenmishandeling: “Kayakkers mishandelen 

paarden in Wallonië”. 

 

 

Je wint de lotto. 

 

Kind sterft van honger. 
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Emoties zijn zo vanzelfsprekend dat het wel lijkt alsof we er veel van af weten. Daarom 

testen we onze kennis al eens voorafgaand aan het hoofdstuk. 
 

1. Wat is een emotie?  

a. Het gevoel dat je nergens bij hoort 

b. Een reactie op iets wat je denkt 

c. Een uiting van wat je voelt 
 

2. Hoeveel basisemoties (universele) zijn er?  

a. 6 

b. 4 

c. 3  
 

3. Wat gebeurt er in je lichaam als je boos bent?  

a. Je gaat slaan, schoppen en schreeuwen 

b. Je bloeddruk stijgt en je hart gaat sneller kloppen 

c. Je krijgt een driftbui  
 

4. Emoties zijn nuttig omdat:  

a. Andere mensen kunnen zien hoe je je voelt 

b. Ze maken dat je je prettig voelt 

c. Je ze kunt leren beheersen  
 

5. Iemand die walging voelt ....  

a. Trekt zijn wenkbrauwen op 

b. Trekt zijn neus op 

c. Loopt rood aan  
 

6. Wat is waar?  

a. Emoties komen automatisch tot stand, je gedachten spelen geen enkele rol 

b. Emoties worden alleen gestuurd door je gedachten 

c. Emoties komen vanzelf, maar worden wel beïnvloed door je gedachten  
 

7. Een emoticon is:  

a. Een afbeelding van een lachend mannetje 

b. Een combinatie van tekens of een plaatje die een emotie weergeeft 

c. Een symbool waarmee je geheimtaal kunt schrijven  
 

8. Basisemoties zijn universeel. Dit betekent dat:  

a. Je deze emoties overal ter wereld kunt herkennen 

b. Deze emoties zijn aangeleerd, ze behoren tot de basis van je opvoeding 

c. Dat ze bestudeerd worden op een universiteit  
 

9. Verdriet is een negatieve emotie. Daarmee wordt bedoeld dat:  

a. Dat het niet prettig voelt om verdrietig te zijn 

b. Dat het slecht voor je is om te huilen 

c. Dat je je verdriet beter niet kunt uiten  
 

10. Een voorbeeld van een hormoon is:  

a. Het limbisch systeem 

b. Adrenaline 

c. Empathie 

           Score     /10 
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5.2 Wat zijn emoties? 
 

5.2.1 We zijn wat we voelen… 

 

Gevoelens en emoties beheersen ons leven. Geen mens die daar vandaag de dag aan 

twijfelt. Een groot deel van onze gemoedstoestanden gaat ongemerkt voorbij.  

 

Heb je al eens geteld hoeveel verschillende gemoedstoestanden je in de loop van één 
enkele dag doormaakt? Nog voordat je opstaat, ben je geïrriteerd door de wekker die 
afloopt, verheug je je al op het eerste kopje koffie of thee. Vervolgens erger je je aan 
de overvolle bus, of de bus die aan je neus voorbij rijdt, of aan de auto die in een plas 
rijdt net op het moment dat jij met de fiets passeert. Zit je dan eindelijk in de bus dan 
kijk je misschien vol jaloezie naar de trendy gsm van een medereiziger. Nog geen 
seconde later voel je stress opkomen bij de gedachte aan de grote herhalingstoets van 
SW, of je bedenkt vol schaamte dat je gisteren de verjaardag van een goede vriend 
bent vergeten. 
 

Gevoelens – emoties – als verliefdheid, woede of verdriet eisen ons vaak helemaal op. 

Een paar emoties zijn afschuwelijk, een heleboel gewoon aangenaam. Het ligt dus voor 

de hand dat we ons wel eens afvragen wat emoties eigenlijk zijn. Hoe ontstaan ze? En 

waar dienen ze voor? 

Naast motivatie worden ook de emoties genoemd als krachtige factoren die ons 

aansporen of een bepaald gedrag veroorzaken.  

 Voorbeelden: 

 Je huilt tranen met tuiten bij het zien van een gevoelige film. Je zus vindt het 
wel een knappe film, maar kan moeilijk begrijpen waarom je zo moet wenen. 

 Ik werd helemaal koud bij het horen van die melodie tijdens de begrafenis van 
mijn neef; ik kreeg er kippenvel van. 

 Bert is ongelooflijk jaloers op John en kan het niet laten diens zwakke sportieve 
prestaties bij de meisjes lachwekkend te laten overkomen. 

 Toen ik die vraag hoorde op het mondelinge examen stond het zweet mij in de 
handen. Ik kon geen woord meer uitbrengen.  

 Toen Robbe mij meevroeg naar de film kreeg ik beslist een rode kop. Bovendien 
raakte ik niet meer uit mijn woorden.  

 

In deze situaties hebben we te maken met gedrag dat mee beïnvloed wordt door onze 

gevoelens en/of door de gevoelens van anderen. Maar niet alles in onze gevoelswereld is 

een emotie. 
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5.2.2 Onderscheid tussen emotie, stemming en temperament  

 

Er bestaan veel begrippen die te maken hebben met ons gevoelsleven. Alleen al in ons 

taalgebruik kennen wij een gevarieerd aanbod van termen en begrippen. Maar ze gaan 

niet allemaal over hetzelfde. We moeten een onderscheid maken tussen emotie, 

stemming, temperament. 

 

Om dit onderscheid te maken, gebruik je best een aantal criteria. Je gaat na in welke 

mate de persoon wordt aangegrepen: Hoe lang duurt het? Hoe fel is het? Is het 

algemeen menselijk of typisch voor die persoon? Is het al dan niet gezond? 

 

EMOTIE 

Emoties zijn van relatief korte duur. Ze komen in alle culturen voor en zijn dus algemeen 

menselijk. Hoe ze geuit worden, is vaak afhankelijk van de eigen cultuur. 

Emoties kennen een precieze aanleiding: een verwijzing naar een gebeurtenis of het 

denken aan iets. Men kan kwaad zijn op iemand, verdrietig zijn over iets, bang zijn voor 

iets,… 

STEMMING 

Stemmingen duren in de regel langer dan emoties. Je kan niet een hele dag woedend zijn 

(emotie), maar je kan best een hele dag nors doen en er geprikkeld bijlopen (stemming). 

Stemmingen hebben niet altijd een precies aanwijsbare aanleiding. Bij een stemming 

gaat het over een algemeen gevoel van bv. (on)behagen, irritatie,…  

TEMPERAMENT 

Temperamenten horen bij een bepaalde persoon. Het is zijn of haar manier om tegen de 

dingen aan te kijken of om op de dingen om zich heen te reageren. 

Het is de neiging van een persoon om een bepaalde emotie of stemming op te roepen.  

Dit maakt hem of haar dan tot een vrolijk iemand, een verlegen iemand of een 

melancholisch persoon. 

 

Opdracht: Geef aan of er in volgende voorbeelden sprake is van een emotie, een 

stemming of temperament. 
 

Nu ze met vakantie is, loopt Vicky reeds enkele dagen 

bijzonder opgewekt rond. 

 

 

Martine is blij met het geschenk voor haar verjaardag 

 

 

 

 

Maarten is altijd al een wat teruggetrokken jongen 

geweest. 
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5.2.3 Het begrip emotie  

 

Het begrip ‘emotie’ komt van het Latijnse werkwoord ‘movere’ (movi, motum). 

Het heeft verschillende betekenissen: bewegen, roeren, schudden, doen beven, 
ontroeren, de rust verstoren, verandering brengen in. In elk van die betekenissen zit 

eenzelfde basisgedachte: iets in beweging brengen, tot actie brengen. 

 

Daar waar het bij motivatie (vanuit een doelenbril) om een beweging naar een 

vooropgesteld doel gaat, is dit bij emotie niet zo’n doelbewust handelen. Het gaat bij 

emotie eerder om de ervaring of de reactie dan om de actie. 

 

Een emotie kan gedefinieerd worden als een reactie (R) op een prikkel (S) waarbij 

een beoordeling (O) van de prikkel optreedt, waarbij gevoelens ontstaan en waarbij 

fysiologische opwinding ontstaat. Dit alles komt tot uiting in het gedrag (expressie). 

 

S → O → R 

 

Een emotie bestaat volgens deze definitie uit drie verschillende elementen.  

 

A. Een emotie treedt niet zomaar op.  

 

Aanleiding 

Je kan maar iets tot uitdrukking brengen als je iets in je hebt opgenomen of hebt 

waargenomen. Er moet een aanleiding zijn. Dat kan een gebeurtenis, een herinnering, het 

zien van emoties bij anderen, gedachten of fantasieën,… zijn ( = prikkel) 

 
Aangeboren of aangeleerd 

We blijken een aangeboren neiging te hebben om bij bepaalde prikkels emotioneel te 

worden, 

Bv: Plotse intense prikkels kunnen schrik doen ontstaan, zoals een luide knal, een harde 
stomp, een intense geur, een lichtflits…   
Welke emotie bij deze situaties precies tot stand komt, staat echter niet vast, bv: een 

luide knal kan naast schrik ook woede doen ontstaan 
 

We spreken dan van een aangeboren reactie. Sommige emotionele reacties en 

uitingsvormen blijken universeel te zijn. Ondanks de culturele verschillen worden een 

aantal gezichtsuitdrukkingen door iedereen op dezelfde wijze geïnterpreteerd. Hier 

komen we verderop in de cursus nog op terug als we het onderzoek van Paul Ekman 

bespreken. 

Nog enkele voorbeelden van aangeboren emoties: 

- Babygehuil wekt vaak koesterende reacties op. 
- Plotse intense prikkels kan schrik doen ontstaan: een luide knal, een harde  
  stomp, een intense geur, een lichtflits, … 
- Strelingen lokken vaak vredigheid en rust uit. 
- Hongergevoel leidt tot ‘emotioneel koopgedrag’. 
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De meeste prikkels die een emotie opwekken, doen dit echter niet omdat dit aangeboren 

of van nature zo is: we leren daarnaast ook bij welke stimuli we emotioneel moeten zijn, 

Bv. Een kind dat zijn moeder emotioneel ziet reageren op een spin, zal zelf ook 
makkelijker schrik krijgen voor spinnen.  
In deze gevallen spreken we van een aangeleerde reactie.  

 

Elk individu maakt in de loop van zijn leven allerlei gebeurtenissen mee die op zeer 

persoonlijke wijze zijn emotionele belevingen inkleuren. Deze aangeleerde emotionele 

reacties zijn dus afhankelijk van de persoonlijke levensgeschiedenis en van de cultuur. 

 

Nog enkele voorbeelden van aangeleerde emoties: 

- In culturen waar ‘eer’ beschouwd wordt als een hoogstaande waarde, zorgt 
‘eerschending’ voor grote emoties: woede, haat, agressie, schaamte, wraakzuchtigheid, 
verdriet, …  In landen zoals Bangladesh, Afghanistan,   Pakistan, … worden vrouwen 
verminkt en/of vermoord wanneer ze verdacht   worden van ontrouw en daarmee een 
smet op de eer van de familie brengen. 
- Kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan, kunnen al misselijk worden bij het zien 
van een injectiespuit. 
- Iemand die een kind verloren heeft kan bij het zien van een ander kind van ongeveer 
dezelfde leeftijd, droevig worden. 

 

Opdrachten:  
1. Welke emoties roepen volgende begrippen bij jou op? 

Begrip Emotie 

 
Pukkelpop 
 

 

 
Puppy 
 

 

 
Ronald Janssen 
 

 

 
Chrysostomos 
 

 

 

2. Bedenk twee aanleidingen voor onderstaande gevoelens die je hebt beleefd. 

Droefheid Angst Plezier 
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Een aantal uitingen die wij gebruiken om gevoelens te tonen, verwijzen niet naar één 

specifieke emotie, maar naar verschillende emoties. Zo kan eenzelfde uiting, bv. lachen, 

een verschillende aanleiding hebben: 

 

Voorbeelden: 

 Mien lacht omdat ze blij is om haar goede test voor Sociale Wetenschappen 
 Evert lacht zich te pletter bij een goede mop over de Nederlandse Nationale 

voetbalploeg. 
 Pieter lacht verlegen naar de leraar Nederlands; hij kan zijn vraag met de beste 

wil van de wereld niet beantwoorden en voelt zich zenuwachtig. 
 

Opdracht 2: Je kan om verschillende redenen ‘wenen’. Ze verwijzen niet allemaal 

naar dezelfde emotie en soms zelfs niet eens naar een emotie. Probeer het lijstje 

hieronder eens verder aan te vullen.  
 

 Wenen als gevolg van verdriet om een overlijden 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. De prikkel die werd waargenomen, wordt door de hersenen beoordeeld of 

geïnterpreteerd.  

 

 Psychologische reacties  

 

De prikkel wordt onderzocht: “Wat is het? Heb ik het ooit al gezien? Is het normaal? 
Wat vertelt mij de omgeving? Is het iets positief of negatief?”  

 

Vroegere ervaringen spelen hier uiteraard ook een rol. 

 

Bv.: Het is donker en je wandelt over straat. Ineens duikt er een man op uit het niets. 
In eerste instantie moeten de hersenen kunnen inschatten of het normaal is dat die 
persoon daar aanwezig is, of die persoon een positieve (vriend), een neutrale (andere 
wandelaar) of een negatieve prikkel (potentiële overvaller) is. De interpretatie zal 
anders verlopen bij iemand die in het verleden ooit al overvallen werd dan bij iemand die 
nog nooit werd overvallen. De interpretatie van de prikkel gebeurt op subjectieve wijze.  
 

Het is die interpretatie die zal bepalen welke emotie zal gevoeld worden en welke 

intensiteit ze zal hebben. 
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 Fysiologische reacties 

Wanneer een emotie wordt uitgelokt, gaat dat gepaard met één of meerdere 

lichamelijke veranderingen. Dit noemt men fysiologische opwinding. 

o Verhoogde hartslag: bij het horen van voetstappen in een donkere gang, wachten 

voor een mondeling examen… 

o Verhoogde bloeddruk 
o Pupilvergroting 
o Ademhaling wordt sneller bij felle emoties, er wordt meer zuurstof naar onze 

hersenen en spieren gepompt 

o Droge mond 
o Zweten, klamme handen, 

o Koude handen en voeten door het samentrekken van de bloedvaten 

o Moeilijker spijsvertering, emoties werken ook in op de darmactiviteit en de 

urineafscheiding (denk aan het veelvuldig toiletbezoek tijdens de examens) 

o Tinteling, verlamd gevoel… 

o Bibberen, blozen, bleek worden… 
o … 

 
Deze fysiologische veranderingen, ten gevolge van sterke emoties, worden door het 

autonoom zenuwstelsel (= deel van het perifeer zenuwstelsel) veroorzaakt. Dit 

zenuwstelsel regelt de werking van het hart, de longen, de klieren en de organen. Men 

kan deze fysiologische veranderingen vaststellen door medisch onderzoek. Dit is ook het 

idee achter de leugendetector.  

 

Er wordt algemeen aangenomen (o.i.v Darwin) dat veel van deze fysiologische 

veranderingen restanten zijn van reacties die in een vroegere fase van de evolutie hun 

nut hadden. Veel van deze fysiologische processen stonden in functie van het overleven 

van het individu en van het behoud van de soort. Ze kunnen niet onderdrukt worden. 

 

Voorbeelden:  

 Wanneer we angstig zijn, worden de handpalmen vochtig. Deze lichamelijke 
verandering was volgens Darwin voor de aapachtige voorouders van de mens 
bijzonder nuttig omdat ze daardoor bij het wegvluchten een stevige greep aan de 
boomtakken hadden. 

 Emotionele reacties in gevaarlijke situaties zorgen voor een verhoogde 
afscheiding van adrenaline in het bloed. Dit brengt het lichaam in een algemene 
staat van alarm: de aandacht richt zich op de naderende dreiging om te kunnen 
beoordelen wat moet worden gedaan: ‘vechten of vluchten’. 

 Sommige dieren worden volledig verlamd bij groot gevaar. Dat blijkt een zeer 
nuttige angstreactie te zijn. Sommige roofdieren besnuffelen verlamde prooien 
alleen maar en vallen ze niet aan. (Wat zou jij doen als er een inbreker op je 
kamer rondloopt terwijl je in bed ligt?) 
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C. Expressie  

Wanneer een impressie door de hersenen werd verwerkt, wanneer er een beoordeling 

werd aan gegeven, dan wordt er een gevoel aan gekoppeld, een gevoel dat overeenstemt 

met de beoordeling die men aan de prikkel heeft gegeven. In laatste instantie wordt er 

uiting gegeven aan de gevoelens die door de prikkel werden teweeggebracht. Dit noemt 

men de expressie.  

 

We maken een onderscheid tussen:  

o Controleerbare uitingen van emoties: hiermee bedoelen we dat mensen in staat 

zijn de expressie van hun emoties tot op zekere hoogte te onderdrukken, 

wanneer de situatie dat vereist. (vb – lachen terwijl je jaloers bent, blijheid 

verbergen…) 

o Niet-controleerbare uitingen van emoties: alle uitingen van emoties die 

veroorzaakt worden door het autonoom zenuwstelsel en die dus te maken hebben 

met fysiologische veranderingen, kunnen we niet onderdrukken.  

 

Voorbeelden: 

 Toen Axel Sylvie meevroeg naar de film begon ze zo fel te blozen dat iedereen 
onmiddellijk wist hoe laat het was… 

 Sarah stond te trillen van woede toen ze het nieuws hoorde. 
 Toch stom, die verliefdheid, dat van die vlinders in de buik lijkt blijkbaar te 

kloppen! 
 Toen hij tijdens de examens ’s morgens op school vernam dat hij voor het 

verkeerde vak had gestudeerd, werd hij lijkbleek… 
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5.3 Hersenen en emoties 
 
Bij wijze van spreken gebruikten we in de verkenning van emoties het onderscheid 

tussen hoofd (of rationeel) en hart (of emotioneel). Dit was uiteraard niet meer dan 

beeldspraak. De hersenen spelen immers een essentiële rol bij het tot stand komen van 

emoties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hersenonderzoek staat nog in zijn kinderschoenen. Emoties is één van de aspecten 

die onderzoekers bezighoudt. We beperken ons voor deze cursus tot het limbisch 

systeem. Drie elementen ervan spelen een sleutelrol bij het opwekken van emoties.  

 

Ten eerste is er de amygdala of het angstcentrum. Deze amandelvormige kern haalt 

informatie van de verschillende zintuigen en koppelt deze aan emoties. Bij iedere nieuwe 

situatie die zich voordoet moet een persoon nagaan welke reactie het meest zinvol is. De 

amygdala speelt daarbij een rol m.b.t. angst, agressie, affectie en seksualiteit.  

Ten tweede speelt de hippocampus een belangrijke rol (je hebt er twee). Dit is het 

geheugencentrum. Het zorgt voor het langetermijngeheugen. Hierdoor kan het brein 

vroegere bedreigingen vergelijken met nieuwe bedreigingen en op basis van eerdere 

ervaringen reageren.  

Een derde, de hypotalamus, is één van de delen van onze hersenen die alertheid opwekt. 

Alertheid is op zich geen emotie maar gaat wel gepaard met hevige emoties van angst of 

geluk. Als dusdanig speelt het een rol bij de expressie van emoties. 

 

 

 
  

 

 

 

 

            amygdala                                    hippocampus                              hypotalamus 

 

Zonder al te beweren dat hersenen uit drie volledig 

afzonderlijke delen bestaan, kunnen we 

gemakkelijkheidshalve volgend onderscheid maken: 

-Onderaan binnenin naar achteren: het 

reptielenbrein is het oudste deel van het brein. Het 

controleert angst en moet ons behoeden voor 

gevaar (overlevingsinstinct). 

-In het midden: het limbisch systeem dat onze 

emoties controleert 

-Boven: dit is ons rationele brein waarmee we 

kunnen redeneren en dat ons toestaat complexere 

taken uit te voeren. 
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5.4 Theorieën van emoties 
 

Ongeveer anderhalve eeuw geleden viel de Engelse bioloog Charles 

Darwin iets verbazingwekkend op over de manier waarop we onze 

emoties uitdrukken. Het viel hem op dat mensen uit verschillende 

culturen dezelfde gezichtsexpressies overbrengen, hoewel de talen 

enorm verschillen. Een glimlach betekent overal hetzelfde zo wist 

Darwin uit zijn vele reizen. Darwin had hiervoor een verklaring: 

gezichtsuitdrukkingen zijn niet aangeleerd maar liggen vast in onze 

hersenen. Paul Ekman zou vele jaren later met empirisch bewijs 

komen voor deze stelling. 

 

Rond de eeuwwisseling naar de 20ste eeuw komen twee wetenschappers (de Amerikaan 

William James en de Deen Carl Lange) onafhankelijk van elkaar rond dezelfde tijd tot 

eenzelfde conclusie. De James-Lange theorie bevat twee hoofdkenmerken: 

1) Prikkels geven aanleiding tot een lichaamsreactie. 

2) Het feit dat we de lichaamsreactie gewaarworden, leidt tot een emotie. 

 

Deze theorie is het gemakkelijkst uit te leggen via een voorbeeld: 

Prikkel Lichaamsreactie Emotie 

 

  

 

Volgens de James-Lange theorie reageren mensen op een prikkel met een 

lichaamsreactie (bv. droge mond of kippenvel) die veroorzaakt wordt door het autonoom 

zenuwstelsel. Emoties zijn bij hen het gevolg van de lichaamsreactie. Schematisch valt 

dit te noteren als: 

 

 

De theorie van James en Lange kan in wetenschappelijke kringen niet meer op veel bijval 

rekenen. Dat emoties louter het gevolg zijn van een lichaamsreactie is geen gemakkelijk 

te verdedigen standpunt. Zo dachten Walter Cannon en Philip Bard er als eerste over. 

 

In de jaren 1920 suggereerden deze twee onderzoekers dat mensen gelijktijdig 

lichaamsreacties en emoties ervaren op basis van een prikkel. Fysiologische reacties zijn 

immers te traag om emoties uit te lokken, zo argumenteerden ze. Het standpunt dat de 

lichaamsreacties en de emoties op hetzelfde moment via de thalamus in de hersenen 

ontstaan, is bekend als de Cannon-Bard theorie. Schematisch ziet het er zo uit: 
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Een volgende theorie hecht belang aan cognitie voor de interpretatie van prikkels. De 

tweefactorentheorie of Schachter-Singer theorie gebruikt elementen uit de theorieën 

van James-Lange en Cannon-Bard. De aandacht verschuift wel deels. De psychologen 

besluiten op basis van onderzoek dat een combinatie van fysiologische reacties en de 

verwerking van informatie uit de omgeving (interpretatie) resulteert in emoties. 

 

Laten we dit staven met een voorbeeld: 

Bv. verhoogde hartslag (= fysiologische reactie) zegt als dusdanig weinig over onze 
emotie. Maar dankzij de interpretatie van de omgeving realiseren we ons dat de 
verhoogde hartslag een gevolg is van verliefdheid (en niet van woede, angst, …).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inbreng van cognitie in de emotietheorie veroorzaakte levendige discussies in de 

academische wereld. Zajonc en Lazarus voerden misschien wel het bekendste debat. 

Voor Robert Zajonc ontstonden emoties voor de cognitieve processen en waren ze dus 

onafhankelijk van cognitie. Robert Lazarus stond dicht bij theorie van Schachter en 

Singer. Volgens hem maken emoties deel uit van het cognitieve proces. 

 

De theorie van de gezichtsfeedback hypothese stelt dat emotie de uitdrukking van 

onze gezichtsspieren is (ter informatie: het oorspronkelijke overtuigende 

wetenschappelijke bewijs voor deze theorie komt van Lanzetta). M.a.w. als we glimlachen 

wordt er een signaal naar ons brein gestuurd om ons te informeren over onze blijdschap 

waarop een gelukzalig gevoel volgt. Uit recent onderzoek blijkt dat het brein minder 

gestimuleerd wordt door een glimlach indien de gezichtsspieren verlamd worden met 

botox. 

 

Van de talrijke andere theorieën over emoties bespreken we er nog één. De 

Nederlandse psycholoog Nico Frijda schrijft dat emoties de aanjagers zijn van gedrag. 

Ze dienen om de noden van een persoon te vervullen en geven dus aan in hoeverre die 

bereikt zijn. Als dusdanig bepalen ze het gedrag van mensen. 

 

Schachter en Singer voerden in 1962 een onderzoek uit met studenten. Ze dienden één 

groep proefpersonen een injectie met het pepmiddel adrenaline toe. Adrenaline veroorzaakt 

onder meer een versnelde hartslag. Een tweede groep kreeg een injectie met een niet-

werkzame stof (placebo).  

Na de inspuitingen werden de proefpersonen in twee kunstmatig gecreëerde omgevingen 

geplaatst. Een groep kreeg te maken met een grapjas, de andere groep met een vervelende 

vragensteller.  

De twee situaties hadden weinig effect op de studenten die een placebo-injectie kregen. 

Maar de proefpersonen die met adrenaline werden geïnjecteerd vertoonden wel emoties. Het 

bijzondere was dat hun emotie afhankelijk was van de situatie. De proefpersonen die in het 

gezelschap verkeerden van de moppentapper werden blij en uitbundig. De proefpersonen in 

vervelend gezelschap boos.  

De conclusie ligt voor de hand. Eenzelfde lichaamsreactie (verhoogde hartslag) kan gepaard 

gaan met twee totaal verschillende emoties (in dit geval woede en blijheid). Dus om tot die 

emotie te komen speelt de interpretatie van de omgeving (cognitie) een essentiële rol. 
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Opdracht: Welke theorie van emotie past? 

 

 

Emotietheorie:  

 

 

 

 
 

1. Ik zie een loslopende hond op straat 

2. Ik tril en ren weg 

3. Ik ben bang 

 

Schematisch uitgebeeld: 

 

 

 

 

 

Emotietheorie:  

 

 

 

 
 

1. Ik zie een loslopende hond op straat 

2. Ik ben bang en tril. 

 

 

Schematisch uitgebeeld: 

 

 

Emotietheorie:  

 

 

 

 
 

1. Ik zie een loslopende hond op straat 

2. Ik tril omdat ik bang ben voor de 

loslopende hond 

3. Ik ben bang! 

 

Schematisch uitgebeeld: 

 

 

 

 

Emotietheorie:  

 

 

 
Aan proefpersonen werd gevraagdom aan te geven 

hoe graag ze Chinese karakters zagen. Deze karakters 

werden voorafgegaan door een lachend of een kwaad 

kijkend gezicht. Wanneer het gezicht duidelijk 

zichtbaar was, dan had het geen betrouwbaar effect 

op de beoordeling. Wanneer het echter zodanig kort 

werd aangeboden dat het niet te zien was, had het wel 

een duidelijk effect. De karakters die volgden op een 

lachend gezicht, werden als positiever beoordeeld dan 

de karakters die volgden op een kwaad kijkend 

gezicht. De conclusie die uit dit onderzoek getrokken 

kon worden, was dat emotie primeerde op cognitie, 

zoals 
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5.5 Soorten emoties 
 

Het is mogelijk om emoties in te delen op basis van verschillende principes.  

 

5.5.1 Naar intensiteit 

 

Emoties kunnen zwak of sterk zijn. 

Bv. Ann was erg triest toen haar trouwe viervoeter stierf. 
 

5.5.2 Naar beleving 

 

Emoties kunnen aangenaam of onaangenaam zijn. 

Bv. Karolien smelt weg bij de muziek van Coldplay. 
 

5.5.3 Basisemoties en verwante emoties 

 

De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat bepaalde emoties universeel zijn. 

Men noemt deze stelling weleens het Darwiniaanse perspectief. Deze stroming stelt dat 

emoties een bepaald nut hebben dat op basis van evolutie werd uitgekristalliseerd (zie 

p121).  

 

In deze optiek is mogelijk om de emoties waarover we beschikken te rangschikken onder 

de noemers basisemoties en verwante emoties. Het is niet zo dat we een honderdtal 

totaal verschillende emoties kunnen opsommen. Hun aantal is relatief beperkt. In de 

literatuur reduceren de meeste wetenschappers het aantal basisemoties tot zes, zeven 

of acht.  

 

Voor deze cursus gebruiken we de populairste indeling in zes 

basisemoties. Het typische aan basisemoties is dat ze 

gepaard gaan met specifieke gezichtsuitdrukkingen die in alle 

culturen op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd. 

Bv. het optrekken van de mondhoeken is overal ter wereld 
een teken van blijdschap.  
 

De zes basisemoties zijn afkeer, angst, blijheid, boosheid, 

verbazing en verdriet (ezelsbruggetje aabbvv). 

 

Benoem de uitdrukkingen van basisemoties van elke foto: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



Sint-Augustinusinstituut Bree                             Cursus 6SW Pagina 72 
 

De Amerikaanse psycholoog Paul Ekman deed baanbrekend onderzoek over emoties. In 1972 

publiceerde hij zijn lijst met zes basisemoties (zie boven). 

 

In een eerste onderzoek, liet hij mensen uit vijf verschillende culturen (Chili, Japan, VS, 

Brazilië en Argentinië) foto’s zien van gezichten die emoties uitdrukten zoals blijheid, 

droefheid, verrassing, woede, angst enz… Hij vroeg hen te zeggen welke emoties de 

gezichten volgens hen toonden. 

 

De meerderheid van de personen uit alle vijf de culturen was in staat de correcte emotie te 

herkennen die werd uitgebeeld. Ekman leidde hieruit af dat die emoties in alle culturen op 

dezelfde wijze worden geuit en dus universeel en aangeboren zijn. 

 

Al gauw kwam kritiek uit de hoek van de wetenschappers die ervan uit gingen dat expressie 

van emotie cultuurgebonden is. Hun voornaamste kritiek was dat de onderzochte culturen 

allen onder invloed staan van het Westen en dat de testpersonen wellicht de betekenis van de 

gelaatsuitdrukkingen hadden geleerd via de media of door rechtstreeks contact met 

westerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om deze kritiek te ontkrachten, zocht hij een cultuur die geen tv, tijdschriften, films en geen 

of weinig vreemdelingen had gezien. Hij vond een 

ongeletterde, geïsoleerde stam (Fore stam) in Papoea-

Nieuw-Guinea. In 1967 trok Ekman naar daar voor zijn 

experiment. Hij las een aantal verhaaltjes voor en vroeg 

de mensen uit een reeks van drie, de foto te kiezen die bij 

het verhaaltje paste. Hij gebruikte dezelfde fotoreeksen 

als in zijn eerste onderzoek. 

 

Voorbeelden van verhaaltjes: 

Zijn/haar vrienden zijn gekomen en hij/zij is blij 

Zijn/haar kind is overleden en hij/zij is verdrietig 

Hij/zij kijkt naar iets dat hij vies vindt. 

 

De meeste leden van de Fore stam kozen de juiste foto 

bij het juiste verhaaltje, waaruit we kunnen afleiden dat 

zij die emoties zelf ook kennen en waarschijnlijk ook 

zelf zo uiten. 
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In een derde experiment las Ekman dezelfde verhaaltjes voor en vroeg aan de stamleden om 

een gezicht te trekken zoals de persoon zou doen in het verhaaltje. Ekman nam dit op op 

video en liet de beelden zien aan Amerikaanse studenten. Hieronder staan enkele van die 

uitdrukkingen afgebeeld. De studenten konden zonder problemen de emoties identificeren, 

wat er weer op wees dat de uitingswijzen van emoties universeel zijn. 

 

De instructie bij de foto linksboven was: “Je vriend is gekomen en je bent blij”. Bij de foto 

rechtsboven was de instructie: “Je kind is gestorven”. Linksonder: “Je bent kwaad, je staat op 

het punt te vechten”. Rechtsonder: “Je ziet een dood varken dat daar allang ligt”. 

 

Belangrijk om weten is dat Ekman vooral de basisemoties onderzocht. Gezien de grote 

moeilijkheid om verwante emoties of mengvormen te herkennen had het weinig zin om die 

emoties te onderzoeken. Wel wordt vaak aangenomen dat het bewijs dat Ekman leverde voor 

de universaliteit van basisemoties, ook mag veralgemeend worden naar de verwante emoties. 

 
De basisemoties zijn aangeboren. Deze basisemoties worden overal ter wereld op de 

juiste wijze in de gezichtsuitdrukking van de mensen herkend. Ook kinderen die zowel 

doof als blind geboren zijn, blijken in staat hun gevoelens te uiten door middel van deze 

universele mimiek. Er kan worden geconcludeerd dat het uiten van deze basisemoties 

door mimiek aangeboren is. 

 

In onderzoek met baby’s en blinden werd dus ook bewijs gevonden voor de universaliteit 

van emoties. Formuleer in eigen woorden waarom men onderzoek deed met deze 

groepen: 

 

 

 

 

 

 

 

Weetje: Het is onderzoekers vanaf de eerste studies al opgevallen dat er twee soorten 

van glimlach bestaan: een echte glimlach, die optreedt bij echte vreugde, en een 

gespeelde glimlach, die optreedt in een veelheid van andere situaties, zoals wanneer men 

mensen op hun gemak wil stellen of wanneer men iemand herkent. Mensen glimlachen ook 

wanneer ze in verlegenheid gebracht worden of zich ongemakkelijk voelen. Het verschil 

tussen een echte en een gespeelde glimlach situeert zich rond de ogen. Bij een echte 

glimlach trekt de circulaire oogspier samen zodat men de indruk heeft dat de ogen mee 

lachen (door het aanspannen van de oogleden ziet het oog er ronder uit), bij een 

gespeelde glimlach is dit niet het geval. 

 

Ter informatie: In recenter werk breidde Ekman de lijst met basisemoties uit, waarbij 

niet noodzakelijk iedere emotie gelinkt is aan een aparte gezichtsuitdrukking. Trouwens, 

niet alle onderzoekers volgen de indeling van Ekman. Zo ontwierp Robert Plutchik een 

“wiel van emoties” met acht basisemoties en acht menselijke gedragingen.  
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Opdracht: Benoem de correcte emotie bij elke gezichtsuitdrukking en probeer bij elke 

emotie de specifieke gezichtskenmerken te herkennen. 
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Van de basisemoties kunnen verwante emoties worden afgeleid. We geven er een aantal 

weer in onderstaande tabel. Bovendien kunnen de basisemoties ook aanleiding geven tot 

stemmingen, temperamenten en emotionele/gevoelsstoornissen (zie boven). 

 

Basisemoties Verwante emoties 

Angst Bezorgdheid, ongerustheid, nervositeit, zorg, ontzetting, 

wantrouwen, alertheid, schrik, afgrijzen 

 

Verbazing Schok, verbijstering, verrassing, verwondering 

 

Verdriet Smart (= diep verdriet), rouw, vreugdeloosheid, 

zwaarmoedigheid, melancholie, zelfmedelijden, eenzaamheid, 

bedroefdheid, wanhoop 

 

Afkeer Verachting, minachting, misprijzen, verafschuwing, afkeer, 

weerzin 

 

Boosheid Furie, verontwaardiging, wrok, ergernis, bitterheid, hinder, 

irritatie, vijandigheid 

 

Blijheid Vreugde, geluk, opluchting, tevredenheid, verrukking, 

geamuseerdheid, trots, extase, voldoening, beloning, euforie 

 

 

5.5.4 Positieve en negatieve emoties 

 

De Griekse filosoof Aristoteles was zich al bewust van de contrasterende emoties zoals 

woede vs. kalmte of haat vs. liefde. In vele recente boeken over het onderwerp wordt er 

een opdeling in positieve en negatieve emoties gemaakt. De onderstaande tabel is 

exemplarisch. 

 

Soort Positieve emoties Negatieve emoties 

Emoties m.b.t. tot een 

voorwerp 

-Interesse (nieuwsgierigheid) 

-Aandacht (bewondering) 

-Verrassing (plezier) 

-Schrik (paniek) 

-Afkeer (walging) 

-Onverschilligheid (gewoonte) 

Emoties gericht op toekomt -Hoop -Vrees 

Emoties m.b.t. gebeurtenis -Dankbaarheid 

-Plezier (triomferend, …) 

-Woede 

-Verdriet (rouw) 

Emoties m.b.t. zichzelf -Trots (zelfvertrouwen, …) -Gêne (schaamte, schuldgevoel, 

spijt) 

Sociale emoties -Generositeit 

 

-Sympathie 

-Gierigheid (hebzucht, 

jaloersheid, …) 

-Wreedheid 

Emotionele energie -Liefde -Haat 
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5.6   Emoties en gedrag 
 
5.6.1 Het belang van emoties voor ons gedrag 

 

Of je bepaalde emoties nu prettig vindt of niet, je hebt ze vaak nodig in je dagelijks 

leven. Ze komen goed van pas. 

 

Hoewel een groot aantal uitingen van emoties restanten zijn van vroeger gedrag in de 

evolutie, hebben emoties nog steeds een functie. Ze zijn als het ware gidsen die ons 

leiden in onze intermenselijke relaties en in de omgeving. Een aantal functies zijn 

ondermeer het waarschuwen voor gevaar, het ons helpen aanpassen aan een wijzigende 

omgeving, het ondersteunen van onze communicatie met anderen. 

 

Hieronder bespreken we drie belangrijke functies: 

o Emoties waarschuwen ons voor gevaar (waarschuwingsfunctie). 

o Emoties helpen ons aan te passen aan een wijzigende omgeving 

(aanpassingsfunctie). 

o Emoties ondersteunen onze communicatie met anderen (communicatieve functie). 

 

A) Waarschuwen voor gevaar (= WAARSCHUWINGSFUNCTIE) 

Wanneer de informatie, die we krijgen via onze zintuigen of vanuit ons eigen lichaam, 

niet klopt met wat we weten, gaat er een belletje rinkelen! We krijgen bijvoorbeeld 

angst of reageren met woede. Deze emoties zeggen ons dat er iets mis gaat en dat we 

er aandacht aan moeten besteden. Ze kunnen ons ook de bevestiging geven dat alles oké 

is. 

 

Negatieve emoties 

signaleren ons dat er 

gevaar dreigt. 

We zijn bang wanneer we tijdens een zoektocht via een 
brug een ravijn oversteken. Zo zullen we bijzonder 
voorzichtig de overtocht wagen. 

Positieve emoties zeggen 

ons dat alles om ons heen in 

orde is. We willen die 

situatie zo houden. 

Halverwege de trektocht moet je een ravijn over. De 
stevige brug en de hoge afsluiting zorgen ervoor dat je 
niet bang bent en dat je kan blijven genieten van  het 
prachtige landschap. 
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B) Het helpen aanpassen aan een wijzigende omgeving.(= AANPASSINGSFUNCTIE) 

Emoties helpen ons in een bepaalde situatie te handelen. Ze bereiden ons voor om 

gepaste acties te ondernemen. 

 

Emoties kunnen ons 

aanzetten tot handelen. 

We stellen dan een 

bepaald gedrag binnen die 

situatie. De emotie heeft 

ons energie gegeven om te 

handelen. 

Stijn is verliefd. Hij spendeert heel wat tijd aan het 
bedenken van een passend verjaardagsgeschenk voor zijn 
liefje. Bij één winkel laat hij het beslist niet. 
 

Emoties helpen ons dingen 

te onthouden zodat we in 

de toekomst vlugger of 

anders handelen. 

Nico zal steeds de Fortuinstraat mijden op weg naar school. 
Enkele jaren geleden werd hij er aangevallen door een hond 
die uit een tuin kwam rennen.. 
 

 

C) Het ondersteunen van onze communicatie met anderen. (= COMMUNICATIEVE FUNCTIE) 

Emoties zijn onze verbinding met anderen: we delen mee wat in ons omgaat of we 

merken aan het gedrag wat in de andere omgaat. 

 

Door onze emoties uit te 

drukken, proberen we 

invloed uit te oefenen op 

onze medemens. 

Een boos gezicht van pa of ma weerhoudt Charlotte ervan 
om nog verder bij haar ouders aan te dringen om toch 
naar die fuif  te mogen gaan. 

Zonder dat we onszelf van 

een emotie bewust zijn, 

kunnen anderen soms de 

emotie uit ons gedrag 

afleiden. 

Telkens Tuur aan het bluffen is over zijn toch wel 
denderend gitaarspel valt steeds zijn angst op door zijn 
veel te vlug praten en door het sterk proberen om de 
aandacht te trekken. Dit zou erop kunnen wijzen dat Tuur 
met een probleem zit: “Kan ik het wel?” 

We proberen ook wel eens 

onze emoties te verbergen. 

Soms lukken we daar aardig 

in, soms helemaal niet. Via 

‘lekken’  in ons gedrag 

verraden we ons. 

Fien zegt dat ze helemaal niet verliefd is op Jeffrey. 
Omwille van de blik in haar ogen en haar zenuwachtig 
lachje weten de omstanders wel beter. 

 

Opmerking: Het onderscheid tussen deze functies is niet altijd eenduidig. Soms 

overlappen deze functies elkaar. 
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Opdracht: Geef van elke functie van emoties een voorbeeld. 

 

De waarschuwingsfunctie van emoties 

Negatieve gevoelens signaleren mij 

dat er gevaar dreigt. 
 

Positieve gevoelens zeggen mij dat 

alles om mij heen in orde is. Ik wil 

die situatie overigens zo houden. 

 

 

De aanpassingsfunctie van emoties 

Emoties zetten me aan tot 

handelen. Bepaalde emoties geven 

me energie om te handelen. 

 

Emoties helpen mij dingen te 

onthouden zodat ik in de toekomst 

vlugger of anders zal handelen. 

 

 

De communicatieve functie van emoties 

Door mijn emoties uit te drukken, 

probeer ik invloed uit te oefenen op 

anderen. 
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Zonder dat ik mijzelf van een 

emotie bewust ben, kunnen anderen 

soms de emotie uit mijn gedrag 

afleiden. 

 

Ik probeer ook wel eens mijn 

emoties te verbergen. Soms lukt me 

dat aardig, soms helemaal niet. Via 

lekken in mijn gedrag verraad ik mij 

soms.  

 

 

 

5.6.2 Emotionele reacties uiten zich in gedrag 

 

Zijn lachende personen gelukkig? En hoe evalueer je iemand die je aanstaart, een hoge 

borst opzet en rood in zijn gezicht wordt? 

Kun je iemands emoties raden? Natuurlijk kun je dat. Alle emoties hebben een 

expressieve, communicatieve component die uit verbale signalen, gezichtsuitdrukkingen, 

oogcontact, lichaamstaal en andere non-verbale uitingen bestaat. 

Bij het opkomen van een emotie zullen we op één of andere manier reageren. Alle 

emoties zijn in wezen impulsen tot handelen. Vooral bij kinderen en dieren zijn deze 

handelingen vrijwel direct merkbaar. Bij volwassenen zorgen leerprocessen en culturele 

verwachtingspatronen er voor dat de verwachte reacties op een ‘maatschappelijk 

aanvaarde’ manier tot uiting komen. 

 

Uitingswijzen 

We kunnen in gedachten heel wat acties ondernemen en soms gaan we tot de daad over. 

Mensen uiten hun emoties via alle mogelijke kanalen waarover zij beschikken: de verbale 

(via woorden), subverbale (stemgebruik: sterkte, intonatie,…) en non-verbale 

(lichaamstaal) kanalen. 

 

In onze manier van spreken komen emoties op verschillende subverbale manieren tot 

uiting: 

-Spreeksnelheid: De snelheid waarmee we praten kan toenemen of afnemen afhankelijk 

van hoe we ons voelen. 

-Toon: De levendigheid van de stem zegt veel over de emoties die we ervaren. 

-Volume: De luidheid waarmee we spreken, zegt vaak een heleboel. Wanneer we boos of 

opgewonden zijn, praten we vaak harder. 

 

Ons gedrag kan zich beperken tot een gezichtsuitdrukking of het kan zich uitbreiden 

tot bijna alle delen van ons lichaam. 
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Aangeboren en/of aangeleerde emotionele reacties? 

 

Sommige emotionele reacties en uitingsvormen blijken universeel (= bij iedereen 

voorkomend) te zijn en aangeboren. 

Ondanks de culturele verschillen worden een aantal gezichtsuitdrukkingen door iedereen 

op dezelfde wijze uitgedrukt en geïnterpreteerd. We verwijzen hier naar de 6 

basisemoties (aabbvv). Het lijkt waarschijnlijk dat een bepaald gevoel bij ons bepaalde 

gezichtsspieren activeert. Hoewel niet elke glimlach een positieve emotie uitdrukt (het 

komt o.m. ook voor wanneer we vertwijfeld zijn en iets niet weten) glimlachen alle 

mensen over de hele wereld wanneer ze gelukkig zijn. Alle mensen die zich bedroefd 

voelen, trekken een lang gezicht. 

 

  Voorbeelden:  

Een baby moet je niet leren lachen. Hij zal dit wel uit zichzelf doen zonder te moeten 
wachten op zijn moeder die hem zegt hoeveel graden die mondhoeken precies moeten 
opgetrokken worden vooraleer anderen de mondstand als een glimlach zullen herkennen. 
Je moet eens kijken hoe die kleine ukjes walging tonen bij eten dat ze niet lusten; heel 
leuk om zien (voor ons) is hun walging bij het eten van een citroen. 
Andere uitingen van emoties zijn cultureel bepaald en dus aangeleerd.  

Eenzelfde emotie wordt m.a.w. niet in alle culturen op dezelfde manier uitgedrukt. 

 

  Voorbeelden:  

Chinezen kunnen woede soms uitdrukken met een bijzondere glimlach die in onze 
westerse cultuur niet als woede wordt geïnterpreteerd. 
Wanneer je zou zeggen: “Ik heb een nieuwe wagen gekocht”, en de ander steekt zijn 
tong uit, dan zullen wij dit interpreteren als jaloersheid van die ander. In China echter 
zal deze reactie eerder op verwondering, op verrassing wijzen. 
 

Dit wijst erop dat emotionele expressies ook aangeleerd worden. Een aantal 

leerprocessen spelen hier een rol. 

 

Enkele leerprocessen 

 

o Operante conditionering (de wet van het effect) 

 

Door de effecten die je emotionele gedrag heeft op de omgeving, leer je al vlug of dit 

gedrag nuttig is of niet.  

 

 Voorbeelden:  

Je hebt je toets niet voorbereid. Je vraagt al wenend aan de leraar een tweede kans. En 
jawel, het lukt! Misschien lukt het in de toekomst ook wel bij de leraar sociale 
wetenschappen? 
Van Paulien zegt men dat ze er steeds maar weer in slaagt haar zin te krijgen. Reeds als 
kind lukte het haar door woedend te worden en dit al schreeuwend te tonen. 
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o Leren door imiteren 

 

Heel veel gedrag nemen we over door nabootsing van anderen. Zo ook de 

gezichtsuitdrukkingen die je dagelijks om je heen waarneemt. 

 

  Voorbeelden:  

Sandra verdient zo nu en dan wat bij als mannequin. En eerlijk gezegd: ze kent de 
knepen van het vak. De typische mannequin-glimlach kan zij op het gepaste moment 
tonen, omdat ze veel gekeken heeft naar Claudia Schiffer en Naomi Campbell. 
Het moet niemand verbazen dat ook Bob, het jongere broertje van Paulien, al 
schreeuwend zijn zin tracht te krijgen. “Van wie zou hij het geleerd hebben”, zeggen 
zijn leraren. 

 

o Inzichtelijk leren 

 

Door gerichte waarneming en door gebruik te maken van wat je vroeger hebt geleerd, 

leer je hoe je in jouw cultuur emoties moet uiten. 

 

  Voorbeelden 

In onze cultuur leren we hoe we bij het krijgen van een geschenkje kunnen uitdrukken 
dat we ‘aangenaam verrast’ zijn. 
Op basis van onze leerervaringen hebben we ook geleerd expressies van anderen te 

interpreteren. Het exact interpreteren van deze expressies is niet altijd zo eenvoudig. 

Vaak maken we fouten bij het interpreteren van gezichtsuitdrukkingen. 

 

EXPERIMENT: 

Dit werd in de jaren 1920 aangetoond door de Russische filmregisseur Pudovkin. In een 

eerste filmfragment liet hij een in zichzelf gekeerde man zien, gevolgd door een 

fragment van een zieke vrouw in bed. 

Het publiek interpreteerde zijn gezichtsuitdrukking als angst of bezorgdheid. 

In een tweede filmfragment toonde hij aan hetzelfde publiek dezelfde man, maar nu 

gevolgd door een fragment met een opname van een doodskist. 

Het publiek zag in de gelaatsuitdrukking van de man dat hij verscheurd werd door 

verdriet. 

In een derde fragment zag het publiek dezelfde man waarna een scène getoond werd 

van een mooie, verleidelijke vrouw. Het publiek vond nu dat de man begerig keek. 

 

Uit dit voorbeeld kunnen we concluderen dat het aflezen van een emotie van een gezicht 

niet steeds éénduidig is. Het is niet zo dat één bepaalde gezichtsuitdrukking verwijst 

naar één bepaalde emotie. De situatie, de context kan ons helpen bij het correct 

interpreteren van de emotie achter gezichtsuitdrukkingen.  
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4.5.6.4  Emoties sturen ons gedrag 

 

Professor Nico Frijda heeft bijna zijn hele leven besteed aan het onderzoeken van 

emoties. Zijn theorie is dat emoties ons gedrag sturen. Emoties bepalen of een bepaalde 

gebeurtenis nadelig of voordelig voor ons is. Van daaruit handelen we vervolgens. Dat 

betekent dat als ons iets niet bevalt, om welke reden ook, we zo proberen te handelen 

dat de situatie ons wel bevalt. Een emotie gaat gepaard met een gevoel van lust of 

onlust (psychologische reactie: gevoelsprocessen).  

 

Voorbeeld  

Wie een dreun krijgt van een kerel van twee meter, zal in eerste instantie kwaad 
worden. Je zult de lust voelen om terug te slaan. Maar de angst (de dader is twee meter 
groot) zal je daar in de meeste gevallen van weerhouden.  
 

Soms leiden emoties tot misdadig gedrag met slechte afloop…  

Enkele verhalen:  

Gebakken cavia 

Ooit jaloers geweest op een huisdier? De Duitse Werner Brenner wel. Hij was jaloers op 
de cavia van zijn vriendin Lara Hochner. Hij vond dat Lara meer aandacht aan cavia Rudi 
Besteedde dan aan hem. Toen hij er niet meer tegen kon, sloeg hij het beestje dood met 
een hamer. Hij ontdeed het dode dier van zijn huid en ingewanden. Vervolgens bakte 
Brenner het vlees en serveerde de cavia tijdens een romantisch diner aan zijn vriendin.  
Pas na de maaltijd kwam Hochner er achter dat haar huisdier verdwenen was. Brenner 
vertelde haar toen wat er gebeurd was. Ze maakte de relatie direct uit en diende een 
klacht in tegen haar ex-vriend.  

 

Liefde maakt blind 

De 58 jarige Chinese Po Shui-fong uit Hong Kong dacht dat de 49 jarige Kwok Wai-ming 
er een ander op na hield. Ze was zo boos dat ze Kwok met een eetstokje in zijn 
rechteroog stak. Het was niet voor het eerst dat Po een oog van Kwok beschadigde. 6 
jaar eerder prikte ze hem tijdens een ruzie met haar vinger in zijn linkeroog. Dit oog 
was toen niet meer te redden. Het rechteroog gelukkig wel. Na veel zorg kan Kwok met 
dit oog weer bijna alles zien. Po is veroordeeld voor het opzettelijk verwonden van Kwok. 
Ook moest ze een psychologisch onderzoek ondergaan.  

 

Verkeerd antwoord 

Ook in een sprookjeswereld kan het goed misgaan. Sneeuwwitje weet er alles van. Op 
een slechte dag keek haar stiefmoeder, de koningin, waar eens in haar toverspiegel. Ze 
vroeg het ding: “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste van het land?” 
En dat was toch echt Sneeuwwitje. De boze stiefmoeder was niet blij met het antwoord. 
Ze werd vreselijk jaloers op Sneeuwwitje en vroeg de jager het kind te doden. De jager 
nam het meisje mee naar het bos, maar doden kon hij haar niet. Sneeuwwitje vluchtte 
het bos in en raakte bevriend met de 7 dwergen. Zo kwam alles toch nog goed, ze 
trouwde immers met een prins. En de jaloers koningin? Die stierf gelukkig.  
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5.7    Een herkenbaar praktijkvoorbeeld : ‘stress’ 
 

‘Stress’  : iedereen kan er zich iets bij voorstellen. Het is een begrip in onze 

maatschappij. Hulpverleners worden er vaak mee geconfronteerd, zowel bij cliënten als 

bij zichzelf. Wie het (vroeg) herkent, is beter gewapend tegen stress. Ook omdat 

stress en burnout opvallend vaak voorkomen bij mensen in dienstverlenende beroepen 

(verpleegkundigen, opvoeders, leraren, artsen, andere hulpverleners,…) willen we dit 

thema hier zeker aansnijden. 

 

5.7.1 Wat is stress ?  

Stress is afkomstig van het Engelse ‘distress’, wat nood, benardheid, bedreiging 

betekent. Zoals bij alle emoties, ontstaat ook een stressreactie als gevolg van een 

betekenis die onze hersenen geven aan een bepaalde prikkel. Niet de prikkel zelf 

veroorzaakt stress, wel de betekenis die we aan de prikkel geven. Zo zei Shakespeare 

ooit : ‘There is nothing good or bad, but thinking makes it so.’ 

 

Voorbeeld:  

Toon en Bart zijn gezworen kameraden. Ze beslissen samen met vrouw en kinderen een 

weekendje naar de Ardennen te trekken. Toon houdt wel van een uitdaging en overtuigt 

Bart om mee te gaan naar een initiatie rots klimmen. Toon interpreteert de nieuwe 

situatie als een uitdaging; het geeft hem een opstoot van adrenaline; hij voelt de energie 

door z’n aderen stromen. Bart gaat de hele situatie als een bedreiging tegemoet. Hij 

voelt zich letterlijk stijf worden van angst bij het zien van alle touwen en klimuitrusting. 

 

Waar krijg jij stress van ? Vergelijk met je klasgenoten ! 
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5.7.2 De functie van stress 

 

We leerden reeds dat emoties nuttig zijn, ze hebben wel degelijk een belangrijke 

functie. We hebben gezien dat emoties restanten zijn uit een ver verleden. Wanneer de 

oermens oog in oog stond met een gevaarlijk dier, had hij niet de mogelijkheid om even 

rustig de situatie te analyseren, hij moest onmiddellijk vluchten of vechten. Ons lichaam 

stelde ons daartoe in staat. Onmiddellijk trad een reeks fysiologische processen in 

werking waardoor we onszelf in veiligheid konden brengen. (Lees nog even de werking 

van de amygdala in dit verband). Vandaag treedt dat overlevingsmechanisme nog steeds 

in werking. Alleen staan we niet langer oog in oog met een gevaarlijk dier, maar wel met 

andere prikkels. Mensen worden blootgesteld aan allerhande verwachtingen in sociale 

contexten. Een vecht- of vluchtreactie is helaas niet aangewezen in deze context. 

Bedenk maar welk figuur je zou slaan als je op een mondeling examen het hazenpad zou 

kiezen, of als een werknemer zijn baas in elkaar zou slaan omdat deze laatste hem een 

lastig karwei naar voor schuift… Ieder van ons zal dus op zoek moeten gaan naar meer 

gepaste manieren om deze stress het hoofd te bieden. Welke mogelijkheden er bestaan, 

lees je verder. 

 

Hoe vervelend stress ook kan zijn, het is noodzakelijk om te kunnen presteren. Je kan 

dit vergelijken met pijl en boog : door de spanning in de boog, bereikt de pijl zijn doel. 

Zonder spanning komt de pijl nergens. Een te gespannen boog verliest zijn veerkracht en 

breekt uiteindelijk in tweeën.  Zo vergaat het ook de mens : goede prestaties bereik je 

bij een optimaal stressniveau. Wie te weinig of teveel stress ervaart zal niet goed 

functioneren. 

 

 

5.7.3 Het gevaar van stress 

 

Teveel stress is niet goed ! Uit onderzoek blijkt dat stress het immuniteitssysteem kan 

beïnvloeden. Dit kan oorzaak zijn van hartkwalen, maag-en darmproblemen, depressies 

en algemeen een grotere vatbaarheid voor tal van ziektes. 

 

 

-Wie is meest vatbaar voor stress ? 

 

De gevoeligheid voor stress wordt bepaald door 2 factoren. Aan de ene kant zijn er de 

biologische factoren: sommige mensen blijken meer vatbaar te zijn voor stress dan 

andere ; aan de andere kant zijn er de factoren van persoonlijke aard : hoe streng zijn 

we voor onszelf ? Hoe hoog leggen we de lat voor onszelf ? Hoe gaan we gewoonlijk met 

problemen om ? Hoe attribueren we gewoonlijk situaties waarmee we te maken krijgen 

(zie vorig hoofdstuk) 

 

Mensen die kampen met een teveel aan stress doen dat vaak omdat ze de ‘bedreiging’ 

overschatten en de eigen mogelijkheden om het probleem op te lossen onderschatten. 
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-Een optimaal stressniveau nastreven 

 

Fasen van stresspieken mogen niet te lang aanhouden en moeten worden afgewisseld met 

fasen van rust. Als stress te lang aansleept en men onvoldoende kan recupereren 

(herstellen), dan spreekt men over ongezonde stress en dreigt overspanning tot zelfs 

burn-out (= uitgeblust en emotioneel uitgeput zijn). Personen die vatbaar zijn voor 

burnout, zijn veelal idealistisch en hardwerkend. Ze zijn vaak tussen 20 en 40 jaar oud 

met een hoog verwachtingspatroon van hun baan. Burnout komt het meest voor bij 

mensen die een dienstverlenend contactueel beroep hebben zoals leraren, 

verpleegkundigen, artsen en andere hulpverleners, leidinggevenden, medewerkers van 

een klantendienst. 

 

Vermits prikkels niet zozeer de emoties uitlokken, maar wel hoe we over die prikkels 

oordelen, zullen we vooral op dat niveau de stress moeten aanpakken. Binnen de 

hulpverlening richt men de hulp doorgaans op 3 vlakken. Men spreekt hier over het 

aanleren van ‘copingvaardigheden’ :  

 

1. Probleemgerichte coping  

Hierbij probeert men de prikkel die de stress veroorzaakt aan te pakken of de 

situatie te veranderen.  

Voorbeeld : veranderen van werk, parttime werken, een andere studierichting 

kiezen, … 

 

2. Emotiegerichte coping 

Hierbij probeert men de fysiologische reacties onder controle te houden via 

bijvoorbeeld ademhalings- en relaxatieoefeningen, maar sport blijkt een zeer 

goed equivalent voor het wegvluchten van de sabeltandtijger uit de oertijd ! 

 

3. Coping gericht op sociale steun 

Hierbij probeert men het sociale netwerk van vrienden, familie aan te spreken 

om de stress de baas te blijven. 

 

Welke copingvaardigheden gebruik jij wel eens ? Welke ervaringen heb je daarmee ?  
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5.8    Uitbreidingsles: de “leugendetector” 
 

Neem notities bij de uitbreidingsles (zie ook powerpoint). 
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5.9   Bijlagen 
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5.10 Kladblad 
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Doelstelling 5 

 

De mens als deel van 

de samenleving 
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2. Waarden en normen als basis van de samenleving. 
 
In de vijfde doelstelling bekijken we op welke manier de mens deel uitmaakt van de 

samenleving. Alvorens we kunnen bekijken hoe ieder individu deel uitmaakt van een reeks 

complexe systemen is het nodige om de te analyseren wat er aan de grondslag van onze 

samenleving ligt. 

 

1.4 Waarden en normen onder druk?  
 
Je sprak in verschillende vakken over waarden en normen. Zeker in de lessen godsdienst 

en sociale wetenschappen kwam je deze begrippen al eens tegen. 

 

Wat betekent het begrip waarde voor jou? 

 

 

 

 

Kan je de onderstaande krantentitels linken aan het begrip waarde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Enkele nieuwsberichten uit februari 2011. 

 

Vluchtmisdrijf bij 1 ongeval op 3 in Merchtem 
Bron: www.hln.be, 20.02.11 

 

Wie reed Maité (14) omver in Leopoldsburg? 
Bron: www.hbvl.be, 12.02.11 

 

Sophie (16) overleden aan verwondingen na 

ongeval met vluchtmisdrijf  
Bron: www.destandaard.be, 15.02.11 

 

Boete voor aanrijding en vluchtmisdrijf  
Bron: www.nieuwsblad.be, 19.02.11 

 

Man rijdt kleuter dood in Drongen, maar stopt niet 
Bron: www.gva.be, 05.02.11 
 

http://www.hln.be/
http://www.hbvl.be/
http://www.destandaard.be/
http://www.nieuwsblad.be/
http://www.gva.be/
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Waarden en normen zijn niet weg te slaan uit onze samenleving, we horen deze woorden 

vaak in de actualiteit.  

 

Er lijkt iets aan de hand te zijn met onze waarden en normen. Wat dan? Gaat het om 

kleine ergernissen, zoals vuil op de straat, voorsteken in de rij voor de kassa, 

nachtlawaai, …? Of gaat het om zaken van groter belang, de verloedering van onze 

samenleving? Behandelen we elkaar steeds onbeleefder? Zoals buschauffeurs die 

aangevallen worden? Of het stijgend aantal vluchtmisdrijven? Zijn dit ‘maar’ voorvallen 

of gaat het bergaf met onze samenleving? 

 

Klagen over ‘de jeugd van tegenwoordig kent geen waarden meer’ en ‘vroeger was het 

beter’ is van alle tijden. Vroeger waren mensen nog beleefd tegen elkaar. Vroeger 

hielpen mensen elkaar nog zonder dat er voor moest worden betaald. Maar was het 

vroeger echt beter? ‘Vroeger’ is toch ook de tijd dat er kinderarbeid was? Was het 

vroeger echt beter? 

 

De tijden veranderen, jongeren gaan daarin gemakkelijker mee dan ouderen. Toch lijkt 

er meer aan de hand dan alleen maar verschillende opvattingen over wat fatsoenlijk is in 

het maatschappelijke verkeer. Steeds meer mensen vinden dat er waarden en/of 

normen onder druk staan. 

 

In de media heerste er in dit millennium een opbod van personen die oproepen tot 

“meer” waarden of kwaad zijn over “minder” waarden.  

 

Het is meteen duidelijk dat waarden voortdurend in beweging zijn. Jouw waarden zijn 

niet die van je grootouders. Waarden evolueren mee met de culturele en 

maatschappelijke veranderingen.  

 

Zo hebben er zich in de loop van de eeuwen in onze Westerse cultuur regelmatig 

verschuivingen voorgedaan in de waardehiërarchie. Waar in de vroege Middeleeuwen 

krijgshaftigheid als een van de belangrijkste na te streven waarden werd beschouwd 

heeft die waarde in de hoofse cultuur van de late Middeleeuwen sterk aan 

belangrijkheid ingeboet. Matigheid  is vanaf dan de hoogste betrachting ook voor de 

ridder in de strijd. Waarden als zelfbeheersing, volharding, onzelfzuchtigheid en 
godvruchtigheid waar nog geen eeuw geleden in de opvoeding steevast op gedrukt werd 

zijn nu naar de achtergrond verdwenen.  
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1.5 Wat zijn waarden? 
 

Wat zijn waarden en normen eigenlijk? Wat is het verschil tussen beide? Waar komen 

ze vandaan en zijn ze voor iedereen gelijk? Kun je dezelfde waarden hebben en toch 

heel ander gedrag laten zien? Over deze vragen gaat dit onderdeel. 

 

1.2.1 Jouw waarden 

 

Welke waarden er binnen onze samenleving bestaan kun je in een woordenboek 

opzoeken. Kijk bij woorden die met ‘on’ beginnen. In die rij kom je het woord 

onbeschaafd tegen. De waarde is het tegenovergestelde: beschaafd. Zo heb je 

‘onfatsoenlijk’ of ‘onverdraagzaam’. Geef nog een aantal voorbeelden van waarden: 

 

 

 

 

 

 

 
Als we het hebben over ‘waarden’, dan gaat het niet om de waarde van de euro, maar om 

wat we ‘goed’ vinden. In de waarden van een samenleving is de opvatting van wat goed en 

kwaad is terug te vinden. 

 

Over sommige zaken lijkt iedereen het wel eens. Een voorbeeld: je moet eerlijk zijn, dus 

niet liegen. Waarschijnlijk vind je eerlijkheid zelf ook een belangrijke waarde. Maar er 

is een grote kans dat je zelf wel eens oneerlijk bent. Iedereen vertelt wel eens een 

leugen(tje). En soms is dat niet eens zo verkeerd. 

 

Zo zijn er veel zaken die we ‘goed’ vinden, waar we veel belang aan hechten, die we van 
waarde vinden. Waarden geven dus aan wat we goed vinden, wat gewenst is. Maar 

waarden zijn ook vaag. Eerlijkheid, respect, trouw, doorzettingsvermogen, moed, 

rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, matigheid, edelmoedigheid, behoedzaamheid, 

zorgvuldigheid, het zijn allemaal nogal abstracte waarden. Wat wordt er precies mee 

bedoeld? Niemand die het echt weet, maar iedereen heeft er wel een mening over. Jij 

ook waarschijnlijk.  

 

  Opdracht: We maken deze oefening op normen en waarden. 

1. Stel voor jezelf een waardetop 3 op. 

2. Ga met iemand anders samen zitten en stel een gezamenlijke waardetop 3 op. 

Eentje waar jullie zich beiden in kunnen vinden. 

3. Ga in drie groepjes samen zitten en maak opnieuw een gezamenlijke waardetop. 

4. Maak een waarden top 3 voor de hele klas. Leg de lijstjes samen en overleg. 

5. Hoeveel van je oorspronkelijke 3 waarden staan er in de waardetop van de klas. 
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Was dit een makkelijke denkoefening? Ja/Neen.  

Hoe zou dit komen? 

 

 

 

 

 

Vergelijk de uitslag met de waardetop 10 van Vlaanderen (of je provincie). Wat merk je 

op? 

 

 

 

 

1.2.2 Waarden verschillen 

 

Laten we eens kijken naar de waarde ‘respect’. Bijvoorbeeld respect voor het leven. 

Respect voor het leven kom je wereldwijd tegen. Overal is moord strafbaar. Je mag een 

ander mens niet van het leven beroven. Er zijn wel landen die de doodstraf kennen. In 

één land is euthanasie toegestaan, in een andere land streng verboden. In één land is 

abortus toegestaan, in het andere wordt abortus zwaar afgekeurd en bestraft. Hoe zit 

het dan met respect? 

 

Welk waardeconflict treedt er op in volgend voorbeeld. 

Mijn lief vraagt me een petitie te tekenen voor iets waar ik eigenlijk tegen ben. 
 

 

 

 

Geef nog voorbeelden waar waarden in conflict komen met andere waarden, gebruiken, 

regels, gedragingen, … 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Waarden gedefinieerd 
 

Waarden zijn overtuigingen die een groep mensen of een samenleving het nastreven 

waard vinden. Waarden zijn abstracte principes, die je niet zomaar kan toepassen 

in het handelen. 

 
 

*We gaan niet in op het verschil tussen instrumentele en intrinsieke waarden, of 

cultuurwaarden en individuele waarden. 
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1.6 Wat zijn normen? 
 

 

Normen zijn concrete gedragsregels voor het dagelijkse handelen. Sommige normen 

zijn vastgelegd in wetten en besluiten. Dat zijn de formele normen. Andere normen 

zijn ongeschreven. Dat zijn de informele regels. 

 

 

Normen geven aan waar in de samenleving de grens ligt, wat wel aanvaardbaar gedrag is 

en wat niet. Waarden geven aan wat gewenst is, de normen geven ook aan wat ongewenst 

is. Normen zijn daarmee een stuk concreter dan waarden. Normen zijn van invloed op 

ons gedrag. 

 

Een voorbeeld: 

Waarde: eerlijkheid is belangrijk / Norm: stelen is verboden / Gedrag: je rekent in de 

supermarkt de spullen netjes af bij de kassa. 

 

Vrijheid is één van de belangrijke waarden in onze samenleving. Vrijheid staat wel op 

gespannen voet met normen, want die beperken je juist in je vrijheid.  

 

Leg de volgende zin uit:  

Als vuistregel geldt dat jouw vrijheid eindigt waar de vrijheid van een ander begint. 

 

 

 

 

 

Opdracht: Stel, je moet zelf een lijst met 5 regels opstellen om het leven op 

school in goede banen te leiden. Welke regels zouden op jouw lijst staan? 

 

1 .........................................................................................................................................................................  

2 ........................................................................................................................................................................  

3 ........................................................................................................................................................................  

4 ........................................................................................................................................................................  

5 ........................................................................................................................................................................  

 

Hoe staat vrijheid op gespannen voet met de door jezelf opgestelde normen (regels)? 
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1.7 Ontstaan waarden en normen.  
 

Waarden die voor jou belangrijk zijn, ontstaan niet zomaar uit het niets, ze ontstaan uit 

de ideeën en opvattingen die jij hebt over mensen, over hoe de samenleving in elkaar zit. 

Dit noemt men het mens- en wereldbeeld. 

 

Een mensbeeld is een geordend 'geheel van veronderstellingen' dat betrekking heeft op 

de wijze waarop iemand de mens, zichzelf inclusief, ziet, ervaart, beleeft en zijn 

wezenlijkheid typeert.  

 

Binnen zo’n mensbeeld zullen bepaalde opvattingen meer of minder op de voorgrond 

komen. Dit komt door de mate waarop die opvattingen van invloed zijn op het handelen 

of denken. 

 
Ik vind helemaal niet dat werklozen in wezen lui zijn -want mijn pa is helemaal niet lui en 
zit toch zonder werk- ten opzichte van anderen die zeggen dat werklozen wel luiaards 
zijn. 
 

Een mensbeeld is letterlijk een beeld dat we van mensen hebben. Ze liggen niet vast en 

kunnen sterk verschillen. Vaak zijn dit onbewuste beelden en gedachten. Deze 

gedachten kunnen aan de basis liggen van het handelen, het gedrag of de houding van 

andere mensen. 

 

- Pedofielen moeten levenslang achter de tralies. 
- Homofiele echtparen gaan anders om met kinderen dan hetero-echtparen. 
- … 
 

Hieronder vind je een “mensbeeldtest”. Daarin komt een (algemeen) beeld naar voor van 

opvattingen over de inzet en houding van mensen ten aanzien van de 

werksituatie/activiteit. 

 

Wil je weten wat jou opvattingen zijn? Doe dan deze test.  

 

Onderstaande lijst is ontwikkeld door Douglas McGregor (van de X/Y-theorie, zie 

semester 1). Met de beantwoording van deze uitspraken kun je te weten komen hoe je 

over een bepaalde attitude van mensen denkt - wat de mens als natuurlijke neiging lijkt 

te hebben- (meer gedetailleerd aan het einde van de scoretabel). 

 

De lijst bestaat uit 10 uitspraken met telkens een A en B onderscheid. De bedoeling is 

om bij elk item, , elk paar: 2 scores aan te geven tussen 0 en 10. Hiermee geef je de 

mate aan waarin je het eens bent (maximale score is 10) of juist oneens bent (maximale 

score is 0) met de stellingen. Belangrijk is dat het totaal aantal punten bij de paren 

steeds 10 is (dus bv. 7 punten bij A, betekent automatisch 3 punten bij B enz.).  
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Belangrijk is verder dat je op de uitspraken reageert zoals je er werkelijk over denkt en 

niet zoals je zou willen hoe de mensen zouden zijn/handelen. Vermijd sociaal wenselijke 

antwoorden! De vragenlijst is niet echt een test, maar geeft meer een indicatie. Verder 

bestaan er geen goede of foute antwoorden; het ene is niet beter dan het andere.  

 

Opmerking: er wordt gesproken van medewerkers; dit betreft zowel mannelijke als 

vrouwelijke medewerkers. 

 
Nr punt Stelling A punt Stelling B 

1 A Het is heel menselijk dat mensen 

zo weinig mogelijk zullen 

werken 

als ze daar de gelegenheid voor 

krijgen 

B Als mensen niet willen werken komt dat 

meestal omdat zij hun werk niet als 

zinvol ervaren 

 

2 A Als medewerkers de informatie 

krijgen die ze willen hebben, 

zullen 

ze over het algemeen een betere 

werkhouding krijgen en meer 

verantwoordelijkheid willen 

dragen 

B Als medewerkers meer informatie 

krijgen 

dan ze nodig hebben voor hun taak, 

zullen ze er makkelijk misbruik van 

maken 

 

3 A Een probleem bij het vragen 

naar 

de ideeën van medewerkers is 

dat 

hun perspectief zo beperkt is, 

dat 

hun suggesties niet veel 

praktische 

waarde kunnen hebben 

B Als je medewerkers naar hun ideeën 

vraagt, zal dat hun perspectief 

verbreden, waardoor nuttige suggesties 

ontstaan 

 

4 A Wanneer medewerkers niet veel 

inventieve ideeën krijgen over 

hun 

werk, komt dit waarschijnlijk 

doordat ze ook niet veel ideeën 

hebben 

B De meeste mensen zijn creatief en 

inventief, maar kunnen dit niet laten 

zien, 

doordat de leiding en het werk hen 

daarvoor niet de gelegenheid biedt 

 

5 A Medewerkers zullen hun normen 

naar boven bijstellen als ze 

verantwoordelijk gemaakt 

worden 

voor hun eigen gedrag en ze hun 

eigen fouten kunnen corrigeren 

B Medewerkers zullen hun normen 

verlagen als ze niet worden 

gecorrigeerd 

voor misdragingen en fouten 

 

6 A Je kunt mensen beter zowel het 

goede als het slechte nieuws 

meedelen, omdat mensen liever 

het 

hele verhaal horen, ook 

wanneer 

het pijnlijk is 

B Je kunt mensen beter het slechte 

nieuws 

onthouden, omdat mensen liever alleen 

het goede nieuws willen horen 
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7 A Als een medewerker gelijk heeft 

en 

de leiding niet, dan zal het 

prestige 

van de leiding worden geschaad 

als 

de leiding dit ook toe zou geven 

B Als een medewerker gelijk heeft en de 

leiding niet, dan zal het prestige van de 

leiding toenemen als de leiding dit ook 

toe zou geven 

8 A Als je mensen ruim betaalt, dan 

zullen ze minder behoefte 

hebben 

aan invloed, 

verantwoordelijkheid 

en erkenning 

B Als je mensen interessant en uitdagend 

werk biedt, dan zullen ze waarschijnlijk 

minder klagen over geld en toeslagen 

 

9 A Als medewerkers hun eigen 

doelen 

kunnen stellen, zullen die hoger 

zijn 

dan wanneer de leiding dit zou 

doen 

B Als medewerkers hun eigen doelen 

kunnen stellen, zullen die lager zijn 

dan 

wanneer de leiding dit zou doen 

 

10 A Hoe meer kennis en vrijheid 

iemand heeft ten opzichte van 

zijn 

werk, hoe meer controle nodig 

is 

om hem/haar in het gareel te 

houden 

B Hoe meer kennis en vrijheid iemand 

heeft ten opzichte van zijn werk, hoe 

minder controle nodig is om hem/haar 

in 

het gareel te houden 

 

 

Vul de scores die je bij bovenstaande items bij A en B gegeven hebt, in de onderstaande 

tabel in en tel ze daarna (per rij) op. 

1 A= B= 

2 B= A= 

3 A= B= 

4 B= A= 

5 A= B= 

6 B= A= 

7 A= B= 

8 B= A= 

9 A= B= 

10 B= A= 

 X = - 

Lui 

Dom 

Ongeïnteresseerd 

Ongemotiveerd 

Onbetrouwbaar 

Onbekwaam 

Onwelwillend 

Y = + 

Actief 

Verstandig 

Geïnteresseerd 

Gemotiveerd 

Betrouwbaar 

Bekwaam 

Wil 

Had je deze score verwacht? Wat zegt 

dit over jouw mensbeeld? 
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Welke score kreeg je op je mensbeeld? Had je dat verwacht? 

 

Ook ons wereldbeeld speelt een rol. Dit hangt uiteraard samen met het mensbeeld dat 

je hebt.  

 

Het begrip wereldbeeld slaat op het algemene idee, dat de mensen hebben over de 

wereld, waarin we leven. Dit kan zijn het geheel aan op- en misvattingen omtrent het 

eigen bestaan van de mens, van de wereld en of van eventuele religieuze opvattingen kan 

hieronder worden gerekend. In de omgangstaal wordt er ook opvattingen over hoe de 

wereld zou moeten zijn mee bedoeld. Je mag het begrip wereldbeeld dus niet verengen 

tot optimistisch vs. pessimistisch zoals sommige tests suggereren.  

 

Denk even terug aan de oefening met de waardetop drie. Waardoor liet jij je leiden? 

 

 

Opdracht : Verband tussen mens- en wereldbeeld en waarden en normen binnen 

de samenleving. 

‘Mensen zonder papieren die in opvangcentra vertoeven’. 

1. Wat is jouw visie daar tegenover (mensbeeld)? 

 

 

 

 

 

2. Hoe moet de maatschappij volgens u hier op reageren (wereldbeeld)? 

 

 

 

 

 

 

3. Welke waarden spelen een rol bij het bepalen van uw mens- en maatschappijbeeld? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Welke normen zorgen voor het nastreven van deze waarden. 
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‘Ongewenste zwangere vrouw wil abortus plegen’. 

1. Wat is jouw visie daar tegenover (mensbeeld)? 

 

 

 

 

 

 

2. Hoe moet de maatschappij volgens u hier op reageren (wereldbeeld)? 

 

 

 

 

 

 

3. Welke waarden spelen een rol bij het bepalen van uw mens- en maatschappijbeeld? 

 

 

 

 

 

 

4. Welke normen zorgen voor het nastreven van deze waarden. 

 

 

 

 

 

 

Zoals jullie reeds gezien hebben vormen waarden de basis voor de normen. Normen 

kunnen vastgelegd worden in besluiten of wetten. Dit zijn de formele normen. 

 

De voornaamste waarden die in onze samenleving heersen zijn vastgelegd in de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ook al pretendeert deze verklaring 

Universeel te zijn, ze is het niet! Probeer eerst zelf te verwoorden waarom zo’n 

verklaring niet universeel kan zijn. Let hierbij op de betekenis van een mens- en 

wereldbeeld. 
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Opdracht: Spel rond waarden 

  

Aan de hand van stellingen, gaan leerlingen nadenken over de waarden die zij belangrijk 

vinden. Een leerling leest een stelling voor. De leerlingen gaan op die plaats in de ruimte 

staan waar hun antwoord ophangt. 

 

 Stellingen 

 Je schrijft een taak over van een klasgenoot. jij krijgt meer punten op deze taak. 

Je zegt er tegen niemand iets over. 

 Je weet dat een medeleerling geld (€20) in zijn jas heeft zitten. Op een 

onbewaakt moment neem je het geld eruit. Je zegt tegen jezelf dat je het geld 

gaat terugsteken als je wat ruimer bij kas zit. 

 Op café laat je je altijd trakteren door een goede vriend. Hij/zij krijgt genoeg 

zakgeld van zijn ouders en hij vindt dit ook niet erg. 

 Je bent op zoek naar weekendwerk om een centje bij te verdienen. De 

zaakvoerder van een winkel wil je werk geven maar je niet officieel inschrijven. 

Met andere woorden ze gaat je in het zwart uitbetalen. Jij maakt hier geen 

problemen over, het is voordeliger voor ons alle twee. 

 Tijdens een avondje uit merk je dat het lief van je vriendin met jou staat te 

flirten. Je verteld hier niets over tegen je vriendin, er is tenslotte ook niks 

gebeurd. 

 Thuis neem je regelmatig geld uit de portemonnee van je ouders, zij weten dit 

niet. Je krijgt maar €30 zakgeld per maand, dan moeten ze je maar wat meer 

geven. 

 Een vriendin verteld dat ze haatmails (bewerkte foto's, ...) krijgt van de ex van 

haar nieuwe vriend. Ze vraagt je expliciet om tegen niemand iets te zeggen, 

zeker niet tegen haar nieuw lief. Uit bezorgdheid vertel je dit aan haar lief.  

  

Antwoorden 

 dit KAN voor mij 

 dit kan NIET voor mij 

 ik TWIJFEL of dit kan 
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3. Mensenrechten. 
 

2.1 Mensenrechten verkennen. 
 
Opdracht:  Bekijk de volgende beelden. Aan de hand ervan kan je enkele mensenrechten 

terugvinden. Kunnen deze mensenrechten overal uitgeoefend worden? Waarom (niet)? 
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© De kracht van je stem: Werkmap voor leerlingen. 
http://www.dekrachtvanjestem.be/kvjsd/leerkrachten/bestanden/aso3_lln_mod1.pdf 
 

1 Mensenrechten: ........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Uitoefening? ..................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

2 Mensenrechten: .......................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Uitoefening? ..................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

3 Mensenrechten: ........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Uitoefening? ..................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

4 Mensenrechten: .......................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Uitoefening? ..................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

http://www.dekrachtvanjestem.be/kvjsd/leerkrachten/bestanden/aso3_lln_mod1.pdf
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5 Mensenrechten: ........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Uitoefening? ..................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

6 Mensenrechten: ........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Uitoefening? ..................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

7 Mensenrechten: ........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Uitoefening? ..................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
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2.2 Mensen hebben rechten. 

 
Zoals jullie al weten en al ontdekt hebben aan de hand van de vorige oefening, heeft 

iedere mens een aantal rechten. Deze rechten gelden voor alle mensen in de wereld. 

Mensen hebben rechten omdat ze mens zijn. Mensenrechten zijn onvoorwaardelijk en 

vormen de uitdrukking van een fundamenteel menselijk respect. 

 

2.2.1 Natuurrecht 

 

In iedere samenleving ontstond door de eeuwen heen een set waarden en rechten, al dan 

niet vastgelegd in wetten. Het uitgangspunt was telkens dat iedere mens het recht 

heeft op leven, omdat de samenleving anders in chaos zou eindigen. Daarnaast maken 

culturen gebruik van een morele visie: de mens is geen levenloos voorwerp, geen dier, en 

heeft onvervreemdbare rechten. De Tien geboden uit de Bijbel kunnen voor een deel als 

een vroege set mensenrechten worden geïnterpreteerd, al was dat niet hun voornaamste 

bedoeling.  

 

In de Middeleeuwen onderkende men in Europa het natuurrecht: door God gegeven 

universele en morele waarden, waarop alle denkbare rechten zijn gebaseerd. Alhoewel 

theoretici nadachten over mensenrechten, bleef toepassing in de praktijk uit. In het 

dagelijks leven stonden verplichtingen en gehoorzaamheid voorop. De horige was 

gebonden aan zijn landheer, de landheer aan zijn vorst en iedere burger aan God en de 

Kerk. Plicht prevaleerde boven recht. 

 

Deze gedachtegang veranderde echter in de renaissance met de opkomst van het 

individualisme. Verplichtingen aan vorst en God moesten concurreren met de wens een 

mooi leven op aarde te leiden en het recht eigen ideeën te ontwikkelen. Het individu 

kwam centraal te staan, terwijl de nadruk op het collectief en verplichtingen afzwakte. 

Deze intellectuele ommekeer beïnvloedde het denken over mensenrechten in de eeuwen 

daarna. 

 

De Engelse rechtsfilosoof John Locke (1632-1704) kwam met het idee van het sociaal 

contract. Dit gaat uit van drie basisideeën: 

 De mens bezit het recht op leven, vrijheid en veiligheid, het recht op 

bezitsbescherming en vrije meningsuiting: elk individu heeft universele rechten.  

 Deze onvervreemdbare rechten zijn heilig. Ze mogen alleen ingeperkt worden als 

de nationale orde in gevaar is (in geval van oorlog bijvoorbeeld).  

 De primaire functie van de overheid is deze mensenrechten te beschermen. 

Politieke instituties als een parlement moeten dit controleren.  

 

Volgens Locke mogen vorsten niet regeren volgens willekeur, zij moeten hun onderdanen 

een aantal rechten garanderen. De staat is bij hem niet een door God gegeven en aan de 

mens opgelegd instituut, de staat is ook geen organisme dat vanzelf gegroeid is. Volgens 

Locke komt de staat pas tot stand doordat de mensen de grootst mogelijke veiligheid en 

bestaanszekerheid zoeken. De staat is het product van een in vrijheid door burgers 
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gesloten overeenkomst waarbij men afspreekt een deel van zijn natuurlijke rechten over 

te dragen aan de overheid. 

 

Een dergelijk "contract" kan bij Locke door dezelfde burgers gewijzigd worden als er 

sprake blijkt van veranderde omstandigheden. Bovendien kunnen de burgers regeringen 

en dergelijke afzetten als zij de rechten van het volk niet naleven (tirannie, 

absolutisme...). Er bestaat bij Locke dus geen absoluut heersersrecht. Het beste 

voorbeeld van dit gedachtegoed van Locke is de Amerikaanse Declaration of 

Independence. 

 

Eind 18e eeuw hadden deze nieuwe ideeën ook politieke gevolgen. De Verenigde Staten 

riepen zichzelf in 1776 tot republiek uit, en in de Amerikaanse 

Onafhankelijkheidsverklaring werd voor het eerst gesteld dat iedereen gelijk is voor de 

wet. De Franse Revolutie van 1789 leidde zelfs tot de eerste universele 

mensenrechtenverklaring: de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger. 

 

 

2.2.2 Van intern-nationaal naar internationaal 

 

Aan het eind van de 19e eeuw begint de internationale gemeenschap zich te organiseren. 

De eerste internationale afspraken die gemaakt werden, hadden te maken met 

oorlogsvoering (met de behandeling van oorlogsslachtoffers en gewonde soldaten. 

 

In 1920 werd de Volkenbond opgericht om “internationale samenwerking te bevorderen 

en vrede en veiligheid in gans de wereld te bereiken”. De lidstaten spraken af om tegen 

een andere lidstaat van de Volkenbond niet ten oorlog te trekken zonder eerst hun 

klachten aan de staat die zich agressief had gedragen. 

 

De Volkenbond kon de tweede wereldoorlog echter niet verhinderen. Na WOII werden 

de Verenigde Naties (VN) opgericht. Eén van de beginselen van het Handvest van de VN 

is dat de algemene eerbiediging van de rechten van de mens een zaak is van alle 

regeringen en van alle volken en de beste waarborg vormt voor vrede en democratie. 

 

“Wij, volken van de Verenigde Naties, vastbesloten … ons vertrouwen te bevestigen in 

de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de menselijke 

persoon, in de gelijke rechten voor mannen en vrouwen, en voor kleine en grote naties …” 

 

Het Handvest zelf omvat volgende doelstellingen: “… Internationale samenwerking te 

bereiken om internationale problemen van economische, sociale, culturele of humanitaire 

aard op te lossen en respect voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 

voor allen zonder onderscheid van ras, geslacht, taal of godsdienst te bevorderen en aan 

te moedigen…” 
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2.3 Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) 
 

 

2.3.1 Mensenrechten zijn universeel 

 

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens 

(UVRM) afgekondigd, als rechten die voor ieder mens (dus universeel), ongeacht 

huidskleur, status, nationaliteit, cultuur, godsdienst of geslacht geldig zijn. 

 

Toch bestaan er nog discussies over de universele geldigheid. De critici menen dat men 

respect moet hebben voor culturele verschillen en diversiteit en dat de mensenrechten 

niet overal op dezelfde manier toegepast kunnen worden. Culturen verschillen van elkaar 

en er moet zeker ruimte zijn voor verschillen. Maar culturen mogen geen excuus zijn 

voor schendingen van mensenrechten.  

 

Cultuur als excuus gebruiken om bepaalde mensenrechten niet te verdedigen noemen we 

cultuurrelativisme. Hierin schuilt een groot gevaar voor de handhaving van 

mensenrechten. De cultuur kan namelijk gebruikt worden om te discrimeneren, te 

verbieden, uit te sluiten. 

 

Geef zelf een aantal grote culturele verschillen met andere landen of werelddelen. 

Bespreek in de klas. 

 

 

 

 

2.3.2 Mensenrechten zijn onderling afhankelijk 

 

Je kan moeilijk stellen dat sommige mensenrechten belangrijker zijn dan andere, omdat 

ze onderling zo sterk met elkaar samenhangen. Alle rechten zijn ondeelbaar en één 

recht garanderen kan geen excuus zijn om een ander recht met de voeten te treden. 

Immers, alle rechten van de mens zijn nodig voor de volle ontwikkeling van de mens. 

 

Toch merken we dat de waardering voor bepaalde rechten vaak verschillend is, 

naargelang de samenleving. In het Westen besteedt men bijvoorbeeld veel aandacht aan 

het recht op vrije meningsuiting; in de landen van het Zuiden hecht men groot belang 

aan het recht op voedsel en gezondheid. Dit komt uiteraard door de andere behoeften 

en noden van de bevolking van de bevolking in de verschillende landen. 

 

Kan jij vraag naar mensenrechten linken aan de behoeftepiramide van Maslow? 
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Het is in elk geval zo dat de mensenrechten in de hele wereld worden erkend (maar niet 

overal geratificeerd zijn!) en een instrument zijn voor iedereen die vecht tegen onrecht 

of er zelf slachtoffer van is. 

 

Aan rechten zijn automatisch plichten of verantwoordelijkheden verbonden. Enkele 

voorbeelden: 

 Als je in de klas het recht hebt om te spreken en je mening te uiten, heb je 

automatisch ook de verantwoordelijkheid en de plicht om anderen de kans te geven 

hun mening te uiten en naar hen te luisteren. 

 Als je het recht hebt om vanaf 18 jaar te stemmen, ben je uiteindelijk ook mee 

verantwoordelijk voor het beleid van de door jou gekozen politici 

 … 

 

Ken je nog andere voorbeelden? Bespreek ze in de klas en noteer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Drie generaties mensenrechten 

 

In de mensenrechten kan je drie generaties onderscheiden. De eerste generatie omvat 

de sinds 1789 klassiek geworden burgerrechten en politieke rechten: het recht op leven, 

het recht op vrije meningsuiting, de persvrijheid, de vrijheid om te vergaderen, … Deze 

worden ook de “klassieke” mensenrechten genoemd. 

 

Deze rechten beschermen burgers vooral tegen te veel inmenging van de machthebbers. 

Maar de overheid moet wel initiatieven nemen om deze rechten mogelijk te maken (bv. 

Het organiseren van verkiezingen). Ook ten aanzien van kinderen vraagt de toepassing 

van deze rechten een inspanning van de overheden, onder meer waar het gaat over de 

participatiemogelijkheden van jongeren. Deze eerste generatie is nodig om voldoende 

rechten van de tweede generatie te garanderen. 

 

De tweede generatie gaat over de economische, sociale en culturele mensenrechten, 

zoals het recht op een minimuminkomen, op werk, op gezondheidszorg, op onderwijs, op 

vrije tijd, … 

 

In de loop van de 19de eeuw begon men zich te realiseren dat de individuele 

burgerrechten en politieke rechten, de eerste generatie rechten dus, niet volstonden. 

De grote meerderheid van de mensen bleef immers maatschappelijk in de kou staan: 
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boeren, landarbeiders, handwerklieden die het slachtoffer werden van de industriële 

revolutie, en vooral de groeiende massa fabrieksarbeiders. 

 

Met de opkomst van de arbeidersbeweging en het socialisme groeide het besef van 

gelijkheid. Men stelde dat de staat er voor moet zorgen dat alle burgers (dus ook de 

arbeiders) effectief kunnen genieten van de neergeschreven rechten en vrijheden. Dit 

gaf aanleiding tot een hele reeks nieuwe sociale, economische en culturele rechten. 

 

In Europa brengt men die rechten samen onder het begrip ‘verzorgingsstaat’: de staat 

die de plicht heeft zorg te dragen voor zijn onderdanen. In de meeste landen zijn deze 

rechten na WOII dan ook grondwettelijk vastgelegd. 

 

De economische, sociale en culturele rechten zijn in het algemeen echter niet 

onmiddellijk afdwingbaar. Elk land moet zich inspannen om ze voor alle burgers te 

realiseren, mag niet systematisch discrimineren in de toepassing er van en mag geen 

stappen achteruit zetten in het realiseren er van. In het UVRM vinden we beide 

generaties mensenrechten terug. 

 

Vandaag spreekt men officieus ook over een derde generatie mensenrechten: de 

volkenrechten. Dat zijn de zogenaamde solidariteitsrechten zoals recht op vrede, op een 

gezond leefmilieu, op eigen cultuuruitingen, op zelfbestuur.  

 

In de eerste en tweede generatie mensenrechten ligt de nadruk vooral op de rechten 

van het individu; tegenwoordig wordt het individu ook als deel van een groep gezien. We 

noemen de derde generatie mensenrechten dan ook collectieve rechten of 

solidariteitsrechten. 

 

Zo werd er in 1997 onder leiding van de VN een topconferentie georganiseerd in Kyoto 

over het milieu. Die conferentie was op haar beurt de voortzetting van de milieutop in 

Rio de Janeiro waar de deelnemers in 1992 de Verklaring van Rio over milieu en 

ontwikkeling ondertekenden. De laatste klimaattop had in november 2011 in het Zuid-

Afrikaanse Durban plaats. 

 

Om een duidelijk overzicht te schetsen van hoe het UVRM opgebouwd is, wordt vaak het 

beeld van een Griekse tempel gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sint-Augustinusinstituut Bree                             Cursus 6SW Pagina 109 
 

Het dak, of de laatste artikelen vormen de internationale orde. Jullie vinden alle 30 

mensenrechten hieronder terug. 
 

   Opdracht 1:  We kunnen nu een vereenvoudigde versie weergeven van de 30 artikels.    

Probeer zelf bij elk puntje dat je leest een vb. te vinden van een schending tegen dit 

bewuste artikel (zie bijlage voor beknopte uitleg per recht). 

Artikel 1 

Alle mensen worden vrij geboren en moeten op dezelfde manier worden behandeld  

Bv. 

Artikel 2 

Ieder heeft recht op alle rechten, ongeacht of je jong of oud, man of vrouw bent, welke huidskleur je 

hebt, welke godsdienst je belijdt of welke taal je spreekt.  

Bv. 

Artikel 3 

Je hebt recht op leven in vrijheid en in veiligheid.  

Bv. 

Artikel 4 

Slavernij is verboden.  

Bv. 

Artikel 5 

Je mag niemand martelen.  

Bv. 

Artikel 6 

Je hebt recht op dezelfde bescherming als iedereen.  

Bv. 

Artikel 7 

De wet moet voor iedereen hetzelfde zijn; iedereen moet volgens de wet op dezelfde manier behandeld 

worden.  

Bv. 

Artikel 8 

Je hebt recht om hulp van een rechter te vragen, als je vindt dat je volgens de wetten van je land niet 

goed wordt behandeld.   

Bv. 
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Artikel 9 

Niemand heeft het recht je zonder goede reden gevangen te zetten of het land uit te sturen.  

Bv. 

Artikel 10 

Als je terecht moet staan, moet dat in het openbaar gebeuren. De mensen die je berechten, mogen zich 

niet door anderen laten beïnvloeden.  

Bv. 

Artikel 11 

Je bent onschuldig tot je schuld bewezen is; je hebt het recht je te verdedigen tegen beschuldigingen.  

Bv. 

Artikel 12 

Je hebt het recht op privacy: op bescherming als iemand je lastig valt, je brieven opent of kwaad van je 

spreekt.  

Bv. 

Artikel 13 

Je hebt het recht om te gaan en te staan waar je wilt, in eigen land en in het buitenland. 

Bv. 

Artikel 14 

Als je slachtoffer wordt van mensenrechtenschendingen, heb je het recht om naar een ander land te 

gaan en dat land te vragen om jou te beschermen.  

Bv. 

Artikel 15 

Je hebt het recht een eigen nationaliteit te hebben.  

Bv. 

Artikel 16 

Je hebt het recht te trouwen en een gezin te stichten.  

Bv. 

Artikel 17 

Je hebt het recht op eigendom en niemand mag je bezittingen zonder goede redenen afnemen.  

Bv. 

Artikel 18 

Je hebt het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.  

Bv. 
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Artikel 19 

Je hebt het recht op vrijheid van mening en meningsuiting.  

Bv. 

Artikel 20 

Je hebt het recht om te vergaderen als je dat wilt.  

Bv. 

Artikel 21 

Je hebt het recht om deel te nemen aan de politiek van je land.  

Bv. 

Artikel 22 

Je hebt het recht op maatschappelijke zekerheid en om jezelf te ontwikkelen.  

Bv. 

Artikel 23 

Je hebt het recht op werk in het beroep dat je zelf kiest. Je hebt ook recht op een rechtvaardig loon 

voor je werk. Mannen en vrouwen moeten voor hetzelfde werk evenveel betaald worden.  

Bv. 

Artikel 24 

Je hebt het recht op vrije tijd en vakantie.  

Bv. 

Artikel 25 

Je hebt het recht op alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat je niet ziek wordt, geen honger hebt en 

een dak boven je hoofd hebt. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand.  

Bv. 

Artikel 26 

Je hebt het recht op onderwijs dat gericht is op de volle ontwikkeling van de menselijke 

persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden.  

Bv. 

Artikel 27 

Je hebt het recht om te genieten van wat kunst en wetenschappen voortbrengen.  

Bv. 

Artikel 28 

De overheid moet ervoor zorgen dat er een "orde" is die al deze rechten beschermt. 

Bv. 
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Artikel 29 

Je hebt ook plichten tegenover de mensen om je heen, zodat ook hun mensenrechten kunnen worden 

beschermd. De wetten in je land mogen niet ingaan tegen deze mensenrechten. 

Bv. 

Artikel 30 

Geen enkel land en geen enkel mens mag proberen om de rechten te vernietigen die in 

deze Verklaring staan. 

Bv. 

 

2.3.4 Mensenrechten in de wereld 

 

Opdracht 2:  Elke tekst schetst een situatie. Beantwoord de vragen bij de situaties. 

 

Situatie 1 Een leider van een land is buitengewoon trots op wat hij de afgelopen 20 jaar 

voor zijn volk gerealiseerd heeft. De levensstandaard is gestegen, kinderen genieten 

onderwijs en niemand heeft honger. “Maar”, zei een bezoeker, “er is hier geen 

persvrijheid. Er is hier maar één krant en die vertolkt één bepaalde visie”. De leider 

antwoordde: “Sommige vrijheden zijn belangrijker dan andere.” 

 

1. Welke mensenrechten komen hier ter sprake? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De leider vindt bepaalde vrijheden duidelijk belangrijker dan andere? Wat is jouw 

mening: kan je aan vrijheden en rechten een rangorde (hiërarchie) toekennen? 
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Situatie 2 De baas van een bedrijf legt uit waarom er in zijn bedrijf geen mensen van 

vreemde afkomst werken: “Ik neem gewoon geen mensen van vreemde afkomst in dienst. 

De arbeiders die hier nu al werken willen het niet. Ze willen niet samenwerken met 

iemand van vreemde afkomst. Ik kan daar niets aan doen en ik wil geen klanten verliezen. 

Daarom werkt in mijn bedrijf niemand van vreemde afkomst.” 

 

1. Welke mensenrechten komen in dit verhaal naar voren? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Geef jouw mening over de argumenten die de baas aanhaalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vind je dat de overheid hierin een rol moet spelen? 
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2.3.5 Mensenrechten in conflict 

 

Opdracht 3:  Elke tekst schetst een situatie. Welke mensenrechten zijn per situatie in 

conflict met elkaar. 

 

Situatie 1 Een jong meisje, een getuige van Jehova, heeft bloed verloren bij een lelijke 

val thuis. Haar vader, die de leer strikt aanhangt, gebruikt zijn Bijbelinterpretatie als 

argument om de dokters te verbieden om bloed toe te dienen aan het kind. Hij 

argumenteert dat zijn godsdienst hem tot deze beslissing dwingt. 

 

1. Welke mensenrechten staan in conflict met elkaar? Leg uit. 

 

 

 

 

 

2. Hoe zou jij reageren? (klasdiscussie) 

 

Situatie 2 Een vooraanstaand politicus van een partij, die de gezinswaarden uitdraagt, 

stuurt pikante tekstberichten naar zijn minnares. Een journalist krijgt de berichten in 

handen en publiceert ze in een populair tijdschrift. 

 

1. Welke mensenrechten staan in conflict met elkaar? Leg uit. 

 

 

 

 

 

2. Hoe zou jij reageren? (klasdiscussie) 

 

Situatie 3 Onderzoek wees uit dat besnijdenis bij mannen de kans op overdracht van hiv 

verkleint. De regering van een derdewereldland met een hoge prevalentie van hiv, het 

virus dat aids veroorzaakt, denkt eraan om de besnijdenis verplicht te maken na de 

geboorte van elke jongen. De minister van Volksgezondheid pleegt hierover overleg met 

vertegenwoordigers van de verschillende bevolkingsgroepen en religies in het land. Niet 

iedereen ziet opgelegde besnijdenis zitten.  

 

1. Welke mensenrechten staan in conflict met elkaar? Leg uit. 

 

 

 

 

 

2. Hoe zou jij reageren? (klasdiscussie) 
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2.3.6 Kritische bedenkingen 

 

De universaliteit van de mensenrechten in vraag gesteld 
 

Deze vraag hebben we al proberen te beantwoorden in de vorige lessen. Een uitgebreid 

antwoord volgt nu: 

 

Het grootste twistpunt van de UVRM is de universaliteit ervan. Voor sommige staten in 

onder meer Azië en Afrika drukken de grondrechten in deze Verklaring veel te 

Westerse opvattingen uit. 

 

Op 10 december 1948 werd de UVRM geproclameerd, als rechten die voor ieder mens, 

ongeacht huidskleur, status, nationaliteit, cultuur, godsdienst of geslacht, geldig zijn. 

Mensenrechten werden dus geacht om per definitie universeel te zijn. Al snel werden er 

echter vragen gesteld bij dit principe: het UVRM was immers in het Westen ontstaan en 

uitgewerkt. Waren het dan niet vooral westerse waarden en opinies die erin aan bod 

kwamen? Hielden ze wel rekening met de noden en waarden van andere mensen, in niet-

westerse culturen en samenlevingen? 

 

Deze vragen leidden tot een levendig debat, dat nog steeds bezig is, tussen enerzijds 

voorstanders van universele geldigheid van de mensenrechten, en anderzijds zij die 

menen dat men respect moet hebben voor culturele verschillen en diversiteit, en dat de 

mensenrechten niet overal op dezelfde manier toegepast kunnen worden. 

 

Bij deze laatsten horen ook de cultuurrelativisten die er de mening op na houden dat 

verschillende culturen verschillende opvattingen over waarden en normen hebben; 

waardoor nooit sprake kan zijn van een universele consensus omtrent bepaalde 

gedragingen, normen en waarden. Nemen we bijvoorbeeld artikel 19 uit de UVRM, dat 

stelt: “eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting, maar dit recht kan beperkt 
worden in het belang van de openbare orde, de goede zeden en de bescherming van de 
rechten van anderen”. De opvatting van wat “goede zeden” zijn, kan verschillen van land 

tot land. Een film die in het ene land aanvaard wordt onder bescherming van de vrijheid 

van meningsuiting, kan in een ander land verboden worden omwille van de bescherming 

van de goede zeden. Afhankelijk van de context en de plaatselijke opvattingen, kan 

eenzelfde regel dus verschillende toepassingen kennen, zonder dat men de universaliteit 

ervan in vraag stelt. 

 

Het debat over de universaliteit van de mensenrechten is in ieder geval een bijzonder 

moeilijk debat. Uiteraard hebben enerzijds de ontwikkelingslanden zeker een punt 

wanneer ze beweren dat de UVRM een te Westerse verklaring is. Vele staten waren op 

het ogenblik van de totstandkoming van de UVRM kolonies en kregen de meest 

belangrijke rechten opgedrongen zonder dat ze enige inspraak hadden.  
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Zijn mensenrechten meetbaar? 
 

Na het bespreken van de mensenrechten, gaan we over tot de uitvoering, naleving en het 

toezicht er op. We starten met basisinformatie, om dan over te gaan tot de juridische 

afdwingbaarheid ervan. 

 

 

Statistieken over landen 

 

Statistieken kunnen een beeld geven van de mensenrechtensituatie in een land: het 

inkomen per hoofd van de bevolking, het onderwijsniveau, de levensverwachting, de 

kindersterftegraad, … Zo bestaan er ook vergelijkende percentages van de 

overheidsuitgaven voor gezondheid, onderwijs, … en percentages van burgers die 

toegang hebben tot proper water, van het aantal dokters per 1000 mensen, van de 

kinderen op schoolleeftijd die effectief naar school gaan. 

 

Het voordeel van statistieken is dat ze objectieve gegevens bevatten. En voor bijna alle 

landen zijn de meeste van die gegevens beschikbaar. 

 

 

Mensenrechtenorganisaties 

 

Statistieken zijn één manier om het mensenrechtenbeleid van een land te onderzoeken. 

Mensenrechtenorganisaties spelen een belangrijke rol in het toezicht op de naleving van 

mensenrechten. 

 

Een aantal voorbeelden van mensenrechtenorganisaties: 

Amnesty International www.aivl.be 

Human Rights Watch www.hrw.org 

 

 

Media 

 

De media spelen een grote rol in het bekendmaken van schendingen van mensenrechten. 

Machtshebbers van landen waar de mensenrechten geschonden worden, zullen er alles 

aan doen om die schendingen niet aan het licht te laten komen. En ook in democratische 

landen proberen overheden de media te laten beïnvloeden. 

 

Veel journalisten en mensenrechtenactivisten overal ter wereld, ook in Europa, worden 

nog steeds lastig gevallen, vervolgd en soms zelfs vermoord als zij verslag proberen uit 

te brengen over schendingen van mensenrechten. 

 

 

 

http://www.aivl.be/
http://www.hrw.org/
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2.3.6 Toepassen van mensenrechten 

 

Het verschil tussen een Verdrag en een Verklaring 

 

De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is de fundamentele 

internationale definitie van de mensenrechten. De verklaring is een streefdoel en bevat 

basisregels. Indien die toegepast worden is de kans groot dat samenleven eerlijk en 

rechtvaardig verloopt. 

 

“Indien die toegepast worden…”, daar draait het precies om. Verschillende landen vinden 

dat niet alles zomaar toegepast kan worden. De regels worden pas bindend als men ze in 

een verdrag giet waarin men formeel overeenkomt om zich aan de bepalingen te houden. 

Verdragen definiëren de universele rechten ook nauwkeuriger. 

Verdragen hebben voor de lidstaten een juridisch bindend karakter. 

 

 

Wat heeft voorrang: een internationaal verdrag of nationale wetgeving? 

 

In de regel heeft een internationaal verdrag voorrang op de bestaande nationale 

wetgeving. Nationale wetten of decreten die daar mee in strijd zouden zijn, moeten dus 

worden aangepast. De burgers mogen zich bijgevolg op de verdragtekst beroepen voor 

een nationale rechter. 

 

De rol van de Verenigde Naties 

 

Volgens het Handvest van de Verenigde Naties is het bevorderen en aanmoedigen van de 

mensenrechten een van de kernactiviteiten van de VN. 

 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens was daarin een belangrijke eerste 

stap. Het internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten 

(1966) en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten (1966) 

een volgende stap. Deze verklaring en de twee verdragen samen worden de 

internationale Bull of Human Rights genoemd en zij zijn de belangrijkste 

mensenrechteninstrumenten. 

 

De Verenigde Naties spelen ook een belangrijke rol in het toezicht op de naleving van de 

verdragen. 

 

Er zijn verschillende VN-commissies die toezicht houden op de naleving van de 

verdragen. Zegaan na in welke mate landen vooruitgang boeken in de verwezenlijking van 

de mensenrechten. Ze doen dat aan de hand van rapporten die de staten op geregelde 

tijdstippen aan hen moeten toesturen. 
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Op basis van die rapporten kunnen de commissies via de Hoge Commissaris voor de 

Mensenrechten aanbevelingen doen aan de betrokken landen om de mensenrechten te 

verbeteren. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten of de Secretaris-Generaal 

gaat de dialoog aan met regeringen, reageert op inbreuken, onderzoekt overtredingen in 

bepaalde landen en probeert te bemiddelen bv. met betrekking tot het vrijlaten van 

gevangenen of het omzetten van doodvonnissen in andere straffen. Het Hoge 

Commissariaat kan de regeringen ook helpen om hun verplichtingen inzake 

mensenrechten na te komen, door bv. technische steun te bieden bij het opleiden van 

politiemensen, het formuleren van wetten en het verbeteren van de rechtspleging. 

 

Het toezicht door de VN-commissies verloopt echter niet kritiekloos: 
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Discussie: veiligheid boven rechten? 

 

 Met het oog op de terroristische aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde 

Staten hebben heel veel regeringen bepaalde basisvrijheden beperkt ter bestrijding 

van een terroristische dreiging. In Groot-Brittannië is er een nieuwe wet, die artikel 

5 van het Europees Verdrag van de Mensenrechten buiten werking stelt, met name 

het artikel betreffende de bescherming van personen bij vrijheidsberoving en 

opsluiting. Dit laat de regering toe mensen op te sluiten zonder enige aanklacht of 

rechtszaak, enkel op grond van een vermoeden. 

 

? 
Is het toegestaan in het belang van de nationale veiligheid de rechten van minderheden 

te beperken? Zo ja, waar ligt de grens? 
 

 

 

 Gearrangeerde huwelijken zijn in veel landen een gewoonte. Het meisje wordt 

gedwongen te huwen met de man die haar familie, dikwijls reeds op prille leeftijd, 

voor haar uitgekozen heeft. Moet zoiets afgeschaft worden om de jonge meisjes te 

beschermen? Of is dit een gebrek aan respect voor de culturele traditie? Enkele 

regeringen, zoals die van China en Iran, zijn de mening toegedaan dat tradities en 

gebruiken soms sterker moeten wegen dan de mensenrechten. 

 

? 

Zouden culturele waarden ooit op de universaliteit van de mensenrechten mogen 

primeren? 

 

 

 In maart 2003 vielen troepen onder leiding van de Verenigde Staten Irak binnen op 

zoek naar massavernietigingswapens. Eind 2003 namen ze Saddam Hoessein 

gevangen. Massavernietigingswapens, de voornaamste motivatie om Irak binnen te 

vallen,  zijn er echter nooit gevonden. De rol van ‘bevrijder’ is eveneens nog niet tot 

een goed einde gebracht.  Sinds de Amerikaanse inval in Irak vielen al meer dan 

15000 burgerslachtoffers. 

 

? 

Kan de bescherming van mensenrechten gebruikt worden om een militaire interventie te 

rechtvaardigen? 
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2.4 Bijlagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sint-Augustinusinstituut Bree                             Cursus 6SW Pagina 121 
 

2.5 Kladblad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


