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2. Aanleiding
Tijdens de verkenning van mogelijke onderwerpen voor de v-demo en v-memo werd ik er op
gewezen door mijn vakdidacticus dat er voor de paradigma’s in het vak maatschappijwetenschappen geen lesmateriaal is. Docenten in opleiding, die al wel maatschappijwetenschappen op school geven, vertelden mij ook dat ze het behandelen van de paradigma’s
erg lastig vinden en dat ze niet echt goed weten wat ze ermee aan moeten. Ik zag het daarom
als een interessante uitdaging en ging ermee aan de slag.
Binnen het vak maatschappijwetenschappen horen alleen voor het VWO de vier
paradigma’s tot de eindtermen 1 (College voor Toetsen en Examens, 2018). Een paradigma kan
het beste omschreven worden als een overkoepelende theorie, die het menselijk handelen in
de samenleving probeert te verklaren (Hughes, 2008). De examensyllabus voor het vak schrijft
er vier voor, namelijk functionalisme paradigma, conflict paradigma, sociaalconstructivismeparadigma en rationele actorparadigma (ook wel rationele keuze theorie). Binnen de
Sociologie zijn er nog meer paradigma’s en aanvankelijk leek het me mooi om meer
paradigma’s dan in de eindtermen staan te betrekken bij de lesstof (Farganis, 2008, Wallace
& Wolf, 2006).
In mijn zoektocht in mijn boekenkast kwam ik het boek ‘Understand Rap, explanations
of confusing rap lyrics you & your grandma can uderstand’ tegen (Buckholz, 2010). Op dat
moment ontstond het idee om rapmuziek aan de paradigma’s te koppelen. In het volgende
deel zal ik meer ingaan op de probleemanalyse, voordat ik de lessenserie ga bespreken.

3. Probleemanalyse
Paradigma’s zijn abstracte theorieën. Een terugkerend fenomeen binnen de vakdidactische en
pedagogische literatuur is dat leerlingen moeite hebben met abstracte lesstof. Voor de docent
is het een uitdaging om deze lesstof te vertalen naar concrete voorbeelden om
begripsontwikkeling bij leerlingen te bevorderen (Ebbens & Ettekoven, 2015; Woolfolk, et. al.,
2013; Van den Boorn, 2019).

1

Het College voor Toetsen en Examens (2018) beschrijft de paradigma’s zeer summier. Ik betwijfel in hoeverre
docenten hier houvast aan hebben als ze zelf geen achtergrond hebben in de sociologie of sociale
wetenschappen.
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Vanuit het taalgericht onderwijsonderzoek blijkt dat leerlingen een brug moeten slaan
tussen hun dagelijkse algemene taalvaardigheid naar concrete abstracte taalvaardigheid. Als
docent kan je hierbij steun geven door context te betrekken in je lesstof, leerlingen taalsteun
te bieden en door leerlingen bijvoorbeeld hardop te laten denken of met elkaar in gesprek te
laten gaan (interactie in de les) (Hajer & Meestringa, 2009; Van den Boorn, 2019).
De

samenleving

is

complex.

Tijdens

de

lessen

maatschappijleer

en

maatschappijwetenschappen probeer je deze begrijpelijk te maken, maar ook niet teveel te
simplificeren. Wanneer leerlingen begrippen in diverse voorbeelden en contexten tegen
komen, krijgen begrippen meer betekenis voor ze. Het gaat bij het leren van abstracte
begrippen en theorieën verder dan deze enkel uit je te hoofd leren. Wanneer leerlingen een
concept begrijpen, dan zouden ze deze namelijk ook kunnen toepassen op andere situaties.
Het vak gaat dan voor ze leven (Ruijs, 2012; Van den Boorn, 2019; Hajer & Meestringa, 2009).
Wanneer je paradigma’s probeert over te brengen aan leerlingen, dan redden
leerlingen het niet met enkel de kennis te reproduceren. Paradigma’s verlangen van leerlingen
dat ze de informatie die ze geleerd hebben ook kunnen toepassen en kunnen gebruiken bij
het analyseren van sociale vraagstukken. Dat maakt de lessen over de paradigma’s ook
betekenisvol, omdat leerlingen gaan zien waarom en hoe ze deze kennis, ook na hun schooltijd
(leren voor transfer) kunnen gebruiken (Van den Boorn, 2019; Woolfolk, et. al., 2013).
Paradigma’s helpen de leerlingen om een basale vraag te beantwoorden; wat is dit? Een
paradigma omschrijft, categoriseert en identificeert de maatschappij en helpt leerlingen
sociale fenomenen te analyseren of te vergelijken (Van Merriënboer & Kirschner, 2018; Elias,
1978).
De vraag is nu; hoe help je leerlingen om abstracte theorieën (paradigma’s in het
specifiek) te begrijpen? Van Merriënboer en Kirschner (2018) beschrijven in hun boek een
benadering om complexe lesstof over te brengen op leerlingen. Ze beschrijven complex leren
als volgt:

“Complex learning involves integrating knowledge, skills, and attitudes; coordinating
qualitatively different constituent skills; and often transferring what is learned in school or
training settings to daily life and work settings (Van Merriënboer & Kirschner, 2018, p. 2).”
In deze definitie herken je ook weer het ‘leren voor transfer’ (Van den Boorn, 2019), namelijk
dat wat leerlingen in de klas geleerd hebben, ook buiten school kunnen toepassen.
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Authentieke werkvormen helpen leerlingen om de opgedane kennis en vaardigheden toe te
passen en te koppelen aan nieuwe problemen of situaties (Woolfolk, et. al, 2013, Klijnstra &
Ruijs, 2017, Van Merriënboer & Kirschner, 2018; Maddox & Saye, 2017).
Volgens Klijnstra & Ruijs (2017) is een authentieke werkvorm een zo realistisch
mogelijke werkvorm, die aansluit op de belevingswereld van de leerlingen. Dat maakt het
betekenisvol en daarmee kan het ook de motivatie voor de leerlingen verhogen (Klijnstra &
Ruijs, 2017, Maddox & Saye, 2017). Belangrijk bij het ontwikkelen van authentieke taken is dat
je als docent zorgt voor ondersteunende informatie. Een brug slaan tussen wat leerlingen al
kennen en wat ze zullen (moeten) gaan kennen om hun nieuwe kennis toe te passen
(Woolfolk, et. al, 2013; Van Merriënboer & Kirschner, 2018; Ebbens & Ettekoven, 2015).
Vooral bij het onderwijzen van paradigma’s is het belangrijk dat je leerlingen weet te raken.
Hoe maak je abstracte lesstof betekenisvol en concreet voor leerlingen? Hoe help je leerlingen
informatie verwerken en organiseren, zodat ze de opdrachten kunnen oplossen (Van
Merriënboer & Kirschner, 2018)?
De uitdaging is hoe je een les over paradigma’s concreet en betekenisvol maakt voor
leerlingen? Hogere denkvaardigheden, abstract denken, zijn voor kinderen lastig. Bij het
lesgeven over paradigma’s is het belangrijk dat je de denkstappen goed voor kan stellen.
Daarnaast moet je leerlingen ondersteuning bieden bij het oefenen van de denkstappen. Door
dit goed te oefenen met ze, gaan ze de manier van denken van de paradigma’s aanleren.
Wanneer ze dit kunnen, dan kunnen ze ook maatschappelijke vraagstukken vanuit de vier
verschillende paradigma’s analyseren (Olgers, et. al., 2014; Van den Boorn, 2019; Van
Merriënboer & Kirschner, 2018; Ruijs, 2012).

4. Oplossing: Rapmuziek koppelen aan paradigma’s
In het vorige deel is duidelijk dat leerlingen moeilijk concepten kunnen leren zonder een
heldere context. Het leren van concepten gaat daarnaast samen met lagere en hogere
denkvaardigheden. Hoewel in eerste instantie het gebruik van paradigma’s in de klas
ontzettend lastig lijkt, geeft het ook goede mogelijkheden om het betekenisvol te maken voor
de leerlingen. Wat maakt sociologie, maatschappijleer of maatschappijwetenschappen nu zo
fascinerend? Het zijn de sociale fenomenen, problemen en vraagstukken die zich in het
dagelijks leven afspelen. Die kan je weer gebruiken om te onderzoeken en over na te denken.
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Sociologie, maatschappijleer, maatschappij-wetenschappen is namelijk overal (Olgers, et. al.,
2014; Van den Boorn, 2019).
Om paradigma’s aan te laten sluiten bij hun belevingswereld en voor leerlingen
betekenisvol te maken, koppel ik de vier paradigma’s aan rapmuziek. Door de paradigma’s in
een schema weer te geven en door te laten zien dat je op die manier rapteksten kan koppelen
aan de theorie, bied ik ondersteunende informatie aan de leerlingen. Op die manier kunnen
leerlingen verbanden leggen tussen context en kennis. Door het te koppelen verwonder je
leerlingen en maak je de lessen interessant (Olgers, et. al., 2014; Van den Boorn, 2019; Van
Merriënboer & Kirschner, 2018; Ruijs, 2012; Woolfolk, et. al., 2013).
Muziek en in het bijzonder hiphop muziek leent zich uitstekend om vanuit een
sociologisch of maatschappijwetenschappelijk perspectief te bekijken en te onderzoeken (De
Groot, 2012). De opkomst van de groep N.W.A. markeerde een keerpunt in de rapmuziek. Ze
schokte de Amerikaanse samenleving door in hun muziek te verwijzen naar het dagelijks leven
in de achterbuurten van de grote steden (ook wel ghetto’s genaamd). Racisme, politiek, politie
geweld en de strijd tussen de gevestigden en buitenstaanders zijn thema’s die in hun muziek
terugkwamen (Green, 2015).
Voor

sociologen

(en

antropologen)

zijn

deze

achterbuurten

interessante

onderzoeksvelden. Diverse onderzoeken van onder andere Bourgois (2003), Paulle (2005),
Wacquant (2008), maar bijvoorbeeld ook in Nederland van De Jong (2007) geven een beeld
van achterbuurten waar een soort tegencultuur heerst met andere normen en waarden dan
de ‘mainstream’ samenleving. Deze achtergestelde omgeving vormt een bron van inspiratie
voor (jonge) muzikanten (De Groot, 2012; Persaud, 2011; Riley, 2005; Martinez, 1997).
Hieronder staat in het kort uitgewerkt hoe je de paradigma’s kan koppelen aan
rapmuziek, met een schematisch uitgewerkt voorbeeld erbij.

Rationele keuze theorie
De rationele keuze theorie neemt aan dat mensen altijd rationele beslissingen maken, die het
meest voordeligst voor hun zijn. Ook bij iedere sociale situatie maken mensen altijd een
rationele keuze. Mensen kiezen binnen deze theorie dus actief of ze mee willen doen aan een
sociale situatie of niet. Ze maken daarin een afweging of de kosten tegen de baten afwegen.
De kosten zijn de tijd en moeite die je in een relatie stopt bijvoorbeeld. Liefde, gezelschap,
kennis en seks zijn voorbeelden van ruilmiddelen. De keuze die gemaakt wordt staat altijd in
5

dienst van het individuele eigenbelang (Weenink, et. al., 2017; Vrancken, et. al., 2013; Wallace
& Wolf, 2006;).

Paradigma

Aanname

Gevolg
(leidt tot)

Hoe verklaren we Maatschappelijke
menselijk gedrag?
uitkomst

Beperkte middelen
(tijd, inkomen,
Mensen maken
etc.).
Rationele Actor
constant afweging
&
Paradigma
tussen
Individu die zijn
alternatieven
eigenbelang
nastreeft
Keuze tussen
alternatieven:
Nastreven
Je kan een gewoon
eigenbelang:
bijbaantje nemen
Je hebt weinig geld, of je kan op een
komt uit de
illegale manier je
achterbuurt en wilt geld verdienen
veel geld
+
- Lil Wayne
verdienen.
Pakkans drugs
dealen is
acceptabel(?)

- JAY-Z

Mensen maken Maximale behoefte
rationele keuzes
bevrediging

Rationele keuze: Je
kan in kortere tijd
Maximale
met lucratieve
behoefte
activiteiten, zoals
bevrediging:
drugs dealen, meer Met veel geld kan
geld verdienen dan je alles kopen wat
een gemiddelde je hartje begeert.
student tijdens een
zomerbaantje.

Nastreven
Met een
eigenbelang: hij wil Jay-Z kan ook voor
(succesvolle)
Jay-Z kiest voor een
een luxe leven
een degelijke auto muziekcarrière kan rap carrière om in
leiden en de
kiezen, maar hij wil
je veel geld
een dure auto te
armoede
luxe
verdienen.
kunnen rijden.
ontvluchten.

Boef heeft geen
geld

Hij gaat stoute
dingen doen

Hij kan er veel geld
mee verdienen, Boef wil niet meer
maar ook de
arm zijn
gevangenis in gaan.

-Boef

Tabel 1: Rationele Keuze en rapmuziek3

2 De motivatie voor muziekcarrière van Jay-Z is om een levensstijl te hebben waarin hij niet in een Toyota RAV4

rijdt. Toyota’s mogen dan betrouwbare auto’s zijn, maar hij verdient het om zichzelf te belonen met een auto
uit een andere klasse en daarom heeft hij zijn zinnen gezet op een meer luxueuze auto, zoals een Lexus
(Buckholz, 2010).
3

Zie voor verdere duiding van de rapteksten Buckholz (2010), De Groot (2012), Persaud (2011) en sociologische
theorieën in bijvoorbeeld Wallace & Wolf (2006), Stones (2008) en Vrancken (2013).
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Sociaal functionalisme
Binnen het sociaal functionalisme zien we samenlevingen als grote machines. Sociale
verschijnselen hebben oorzaken en gevolgen, maar ook een functie. Wil het systeem goed
werken, dan moet iedereen zijn rol spelen. De rollen en rolverwachtingen worden van kinds
af aan geleerd. We noemen dit ook wel socialisatie (Farganis, 2008; Weenink, et. al., 2017;
Vrancken, et. al., 2013; Wallace & Wolf, 2006;).
Het sociaal functionalisme kan je op twee manier terugvinden in de hiphop. Ten eerste
binnen teksten zelf, wanneer er gezongen wordt over de achterbuurt (ghetto) als sociaal
systeem. Hoe functioneert deze? Er heerst hier een alternatieve cultuur, waar men zijn eigen
regels heeft om te overleven. De welvaartstaat is hier vrijwel afwezig en om te overleven
moeten de mensen ‘husselen.’ Ze houden zich bezig met crimineel gedrag (drugsverkopen
bijvoorbeeld). Het wantrouwen in de politie, lagere opleiding en drugsgebruik leiden ertoe dat
ze ook niet snel ontsnappen aan deze sociale structuur (De Groot, 2012, Persaud, 2011).
Ten tweede kunnen we de rap industrie zelf als sociaal systeem beschouwen. Het doel
is om meer fans aan te trekken. Het zakelijke aspect van hiphop speelt een belangrijke rol.
Meer fans betekenen meer geld. Het verlangen naar meer winst is een extra functie.
Controversiële onderwerpen en de luxe levensstijl in de rapmuziek dragen bij aan deze
functies. In de hiphop worden veel verwijzingen gemaakt naar thema’s die buiten deze sociale
structuur als wansmaak beschouwd worden (De Donder, 2018; Persaud, 2011).
Paradigma

Structuur
Functionalisme

- Freeway

Aanname

Gevolg
(leidt tot)

Systemen bepalen
het sociaal
handelen van
Samenleving is een
mensen
sociaal systeem
&
met allerlei
Subsystemen
onderdelen
zorgen ervoor dat
de samenleving
goed werkt.

In de achterbuurt
houdt de
alternatieve
cultuur het ghetto
in stand.

In de achterbuurt
is veel crimineel
gedrag. Op deze
manier komen
mensen rond en
blijft het leven
dragelijk.

Hoe verklaren we
menselijk gedrag?

Maatschappelijke
uitkomst
Consensus over
Wil het systeem
normen en
goed werken, dan waarden komen tot
moet iedereen zijn stand en blijven
rol spelen. De rollen
behouden
en rolverwachtingen
+
worden van kinds af Systeem draagt bij
aan geleerd:
aan voortbestaan
socialisatie + sociale maatschappij (niet
controle
per sé individuele
belangen).
Er is een
ongeschreven regel Als je iemand toch
dat wanneer je
verraadt, dan zal je
getuige bent van een hiervan ook de
misdaad, dan hou je gevolgen moeten
je mond over wie
ondergaan.
het gedaan heeft.
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Lil wayne

– Bone Thugs-NHarmony

Wanneer er een
nieuwe levering
drugs arriveert in
de buurt om
verdeeld te
worden onder de
“verkopers” en om
De achterbuurt is
vervolgens
een sociaal system
verkocht te
op zich met eigen
worden aan de
alternatieve
buurtbewoners,
normen en warden
wordt dit meestal
(ook wel
met veel vreugde
tegencultuur)
ontvangen. Het
doet denken aan
de viering van een
verjaardag,
georganiseerd
door familie en
vrienden.
Door de buurt
waarin ze wonen
zitten ze in de
drugswereld om
Het ghetto kent geld te verdienen.
zijn eigen
Door bepaalde
alternatieve
regels op te
cultuur en regels.
volgen, is het
mogelijk om uit
handen van de
politie en justitie
te blijven

De drugswereld
(gebruik en verkoop Normalisering van
ervan) is normaal. drugsverkoop en
Het is een manier
gebruik in de
van (over)leven.
achterbuurten.
Deze manier van
leven houdt het
ghetto in stand.

Als je achtervolgt
wordt door de
Door je te houden
politie, is het
aan de alternatieve
raadzaam om je
regels (drugs
cocaïne weg te
weggooien), kan je
gooien. Je geld kan
later weer
je bij je houden,
doorgaan
want dat is niet
strafbaar.

Tabel 2: Sociaal Functionalisme en rapmuziek
Conflict theorie
Conflict theorie ziet een arena waarin groepen vechten voor macht. Het beheersen van het
conflict betekent dat de groep (tijdelijk) zijn rivalen zijn wil kan opleggen. De structuur van het
sociale systeem van de achterbuurten geeft een voedingsbodem om het conflict te uiten in de
rapmuziek. Waar binnen het functionalisme de ‘code of the street’ ervoor zorgt dat de ghetto
als sociaal systeem functioneert (tolerant tegen over crimineel gedrag, husselen om rond te
komen), maakt de conflict theorie de sociale ongelijkheid binnen de samenleving zichtbaar
(Farganis, 2008; Weenink, et. al., 2017; Vrancken, et. al., 2013; Wallace & Wolf, 2006).
4

Wanneer er een nieuwe levering drugs arriveert in de buurt om verdeeld te worden onder de “verkopers” en
om vervolgens verkocht te worden aan de buurtbewoners, wordt dit meestal met veel vreugde ontvangen. Het
doet denken aan de viering van een verjaardag, georganiseerd door familie en vrienden (Buckholz, 2010).
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De criminaliteit (drugsverkoop, schietpartijen, etc.), lagere opleiding en tegencultuur
geven aan dat macht en middelen in de samenleving ongelijk verdeeld zijn. Omdat ze de
vaardigheden missen om te functioneren in de mainstream samenleving, kunnen ze moeilijk
aan een baan komen. Dit zorgt voor dat verzet tegen de mainstream samenleving en voor
vervreemding van de maatschappij (Del Pino, 2014, De Groot, 2012).
Paradigma

Conflicttheorie

Aanname

Gevolg
(leidt tot)

Hoe verklaren we
menselijk gedrag?

Een groep of klasse
heeft meer
Er is rivaliteit tussen
Macht en
middelen dan de
de verschillende
middelen zijn
andere.
groepen, omdat ze
ongelijk verdeeld
+
proberen het beter
over de
De lagere klasse of voor zichzelf te
samenleving.
groep wil juist
krijgen
meer
en daardoor een
macht/middelen.
bron voor conflict.
Er zijn zorgen om
de verdeling van
de ‘resources’ die
mensen meer of
minder macht
geven.

Maatschappelijke
uitkomst
Er komt
verandering door
middel van
conflicterende
belangen.
Coser: Conflict kan
een samenleving
stabiliseren
Je krijgt namelijk
sterkere groepsbanden/grenzen,
sociale solidariteit,
en efficiënter
gebruik van macht.
(Wallace & Wolf,
2006).

Niemand in de
achterbuurt bezit
Mensen in de
De lagere Afrogrond, ze telen
achterbuurt
Amerikaanse klasse
Middelen zijn
geen graan, maar hebben weinig tot wil het beter voor ongelijk verdeeld
hebben wel
niets.
zichzelf.
voedsel nodig.
- Killer Mike

- Lupe Fiasco

Macht en
middelen zijn
ongelijk verdeeld
in de samenleving.
Ook op het gebied
van onderwijs
worden middelen
niet eerlijk
verdeeld.

In de Amerikaanse De kwaliteit van de
samenleving
school is niet goed.
worden middelen
Op die manier
Onderwijsmiddelen
ongelijk verdeeld.
houden de
zijn ongelijk
Zo is de kwaliteit gevestigden, die de
verdeeld.
van scholen in
macht hebben je,
achterbuurten
onderaan de
vaak slecht.
samenleving.

Omdat de blanke
Gevolgen zijn
Ook al kan een
Amerikanen de
ongelijke
drugsdealer Nike
macht en middelen verhoudingen in de Jordans Schoenen

Hoe men ook
probeert te leven
en rond te komen,
9

- Kanye West

bezitten, worden samenleving. Rijke
kopen en een
men helpt impliciet
ze niet slechter van blanke, Arme
drugsverslaafde
en onbedoeld ‘de
de huidige situatie.
worden
cocaïne, de blanke
witte man’ (de
criminaliteit in man verdient overal buitenstaander)
geduwd of raken
aan.
aan meer geld.
verslaafd.
Ongelijkheid blijft
in stand (De Groot,
2012).

Tabel 3: Conflict theorie en rapmuziek
Symbolisch Interactionisme
Het symbolisch interactionisme betekent dat mensen hun identiteit ontwikkelen in relatie
met andere mensen. Het sociale leven bestaat namelijk uit symbolische interacties en
uitwisselingen tussen mensen. Aan iemands kleding kan je bijvoorbeeld zien of het een
zakenman is. Aan deze kleding zit een bepaalde status verbonden. Zo bestaan er allerlei
symbolen die indruk op ons maken en waarop we andere mensen inschatten. Taal is hierin
ook belangrijk, omdat mensen dankzij taal betekenissen en handelingen kunnen vaststellen
en interpreteren. Wanneer we een drugsgebruiker of crimineel blijven benoemen als
zodanig, dan ontsnapt zo iemand ook niet aan het beeld dat van hem of haar is ontstaan 5
(Farganis, 2008; Weenink, et. al., 2017; Vrancken, et. al., 2013; Wallace & Wolf, 2006).
Als er een muziek genre is, waarbij symboliek terugkomt, dan is het rapmuziek wel.
Door op te scheppen over het aantal bedpartners, hoeveel geld je hebt en hoe beroemd of
gevaarlijk je bent laat een rapper zien dat het hem gelukt is om op te klimmen vanuit armoede
naar een luxueus leven (Buckholz, 2010; Hunnicutt & Andrews, 2009).
Wanneer men buiten het ghetto komt, is er sprake van discriminatie en
rolverwachtingen. Ook dit hoort bij het symbolisch interactionisme. De sociale werkelijkheid
wordt via die betekenissen geconstrueerd. Hoe presenteer je jezelf? Om succesvol met
anderen te interacteren, om individuele of collectieve doelen te behalen, wordt er een
vaardigheid vereist om een variëteit aan rollen te spelen en jezelf te manipuleren om van
andere de gewenste respons, reactie of beloning te krijgen (De Groot, 2012; Martinez, 1997).
Goffman beschreef het dramaturgisch perspectief. We spelen als mens rollen op het
podium (front stage), maar we zijn pas echt onszelf wanneer we van het podium af zijn (back
stage). Op het podium proberen we een zo positief mogelijk beeld van onszelf te laten zien. In
het nummer ‘me myself and I’ van G-Eazy komt dat naar voren. Hij worstelt met de
5

Hier zie je dat een uit een paradigma een theorie kan voortvloeien, namelijk de etikettering theorie.
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beroemdheid en de rolverwachtingen die daarbij horen, terwijl hij eigenlijk wat privacy nodig
heeft. In zijn clip zit zelfs een w.c. scene, waarin hij backstage met zichzelf praat (Williams,
2008; Wallace & Wolf, 2006).
“And as far as I can see, I just need privacy (…) Give the world what they're tryna see (…) I just
need to be alone, I just need to be at home (…) Yeah, and I don't like talking to strangers (…)
It changes though now that I'm famous.” – G-EAZY
Hoe verklaren we Maatschappelijke
menselijk gedrag?
uitkomst
Om met anderen
Hoe presenteer je om te gaan, moet
De sociale
Mensen
jezelf? Het sociale je meerdere rollen
werkelijkheid
ontwikkelen hun
leven bestaat uit
kunnen spelen in
wordt via die
Symbolische
identiteit in
symbolische
verschillende
betekenissen
Interactionisme
relatie met
interacties. Taal is
sociale situaties.
geconstrueerd.
anderen.
belangrijk, stelt
Iedere sociale
betekenissen en
situatie verwacht
handelingen vast.
namelijk ander
gedrag van je.
Als rapper heeft hij
In de hiphop
Als rapper voldoet
in verschillende
wereld draait het
hij aan het beeld
postcodes in
om symbolen,
Rappers scheppen
dat er bestaat
Amerika vrouwen
zoals vrouwen,
hierover op.
onder rappers; veel
die hem
auto’s
en
andere
vrouwen, veel luxe,
- Ludacris
gezelschap kunnen
vormen van luxe.
etc.
houden.
T.I. is vaak
Hiphopper
aangeklaagd of
moeten vaak
Door hierover te
veroordeeld voor
Dat hij vaak is
laten zien dat zij rappen onderscheiden zware misdaden. veroordeeld draagt
“gevaarlijk” zijn of ze zich van andere Hij weet inmiddels bij aan zijn ‘bad
uit een gevaarlijke muzikanten/rappers. hoe hij zich moet
boy’ status.
– T.I.
buurt komen.
gedragen in de
rechtszaal.
Paradigma

- G-EAZY

Aanname

Gevolg
(leidt tot)

G-EAZY is
beroemd
geworden dankzij
zijn muziek

Nu hij beroemd is,
worden er andere
dingen van hem
verwacht.

Hij geeft de wereld
Hij speelt de rol
wat ze proberen te
mee in de situaties
zien, maar heeft
waar dat van hem
eigenlijk tijd voor
verwacht wordt.
zichzelf nodig.

Tabel 4:Symbolisch interactionisme en rapmuziek
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5. Didactische en pedagogische keuzes
Zoals hierboven besproken kan je paradigma’s niet behandelen zonder ook gebruik te maken
van hogere denkvaardigheden. Door de paradigma’s aan te bieden in een context die
leerlingen aanspreken (hiphop cultuur) en in de vorm van een schema geef je ze
ondersteuning om de informatie beter te verwerken. Met de paradigma’s gebruik je een
sociologische benadering in je lessen. In zijn boek ‘What is Sociology’ (Elias, 1978) bespreekt
Norbert Elias de didactische waarde van schema’s en modellen.
“These didactic models are a means of overcoming such difficulties. By using the image of
people playing a game as a metaphor for people forming societies together, it is easier to
rethink static ideas which are associated with most of the current concepts used in this context
(Elias, 1978, p. 92).”
Dit idee vind je nog steeds terug in de pedagogische en vakdidactische literatuur. Door
leerlingen kennis aan te bieden in schema’s maak je de denkstappen zichtbaar. Door de
schema’s te gebruiken, zoals in het vorige gedeelte, zijn leerlingen ook in staat om paradigma’s
met elkaar te vergelijken en verschillen tussen paradigma’s te ontdekken. Schema’s geven
leerlingen houvast (Klijnstra & Ruijs, 2017; Van Drie, et. al., 2016; Van den Boorn, 2019;
Woolfolk, et. al., 2013).

Beginsituatie
De paradigma’s behoren alleen tot de lesstof voor VWO leerlingen die maatschappijwetenschappen volgen. De leerlingen zullen maatschappijleer gehad hebben en wellicht al
enkele lessen voordat de paradigma’s behandeld worden. Het zal dus nieuw voor ze zijn. Ze
zullen wellicht wel kennis van sociale theorieën hebben, zoals de etikettering theorie. Kennis
van overkoepelende theorieën zullen ze nog niet hebben. Ik ga ervan uit dat de lessen 60
minuten duren.
Leeractiviteiten en werkvormen
Het is belangrijk om de tijd te nemen voor de verwerking van de kennis. Daarom neem ik 3
lessen de tijd6. Ik behandel 2 paradigma’s per les, zodat leerlingen de tijd en ruimte hebben
6

Eventueel is het leuk voor de leerlingen om hun liedteksten in les 4 te presenteren en om aan elkaar te laten
horen en of leerlingen van elkaar de paradigma’s kunnen herkennen.
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om kennis te nemen van de theorieën en om ermee te oefenen. De ontworpen lessenserie
beweegt zich dus van lagere denkvaardigheden naar hogere denkvaardigheden. Ze kunnen
immers pas beginnen met hogere denkvaardigheden, als ze de lagere denkvaardigheden goed
beheersen. In de derde les gaan de leerlingen zelf een raptekst maken en deze
verantwoorden. De werkvormen zijn verdeeld in vier opdrachten (zie bijlage voor gehele
opdracht):
Opdracht A – Lagere Denkvaardigheden onthouden en toepassen
Leerlingen passen het paradigma toe op tekstfragmenten. Ze mogen de hele tekst of de clip
ook opzoeken of beluisteren op Spotify. Ik heb een speciale Spotify 7 speellijst gemaakt voor
de leerlingen.
Opdracht B – Lagere Denkvaardigheden onthouden en herkennen
Welke paradigma’s herkennen de leerlingen in het tekstfragment? Ook hier mogen ze de hele
tekst of de clip opzoeken of beluisteren in Spotify.

Opdracht C – Hogere denkvaardigheid creëren
Bij opdracht C maken de leerlingen zelf een lied- of raptekst, waarin ze de paradigma’s in terug
laten komen. Hoe meer paradigma’s ze gebruiken, hoe meer punten ze kunnen scoren.

Opdracht D – Hogere denkvaardigheid analyseren en verklaren
In opdracht D laten de leerlingen aan de hand van de zelf geschreven lied- of raptekst zien
welke paradigma’s ze gebruikt hebben. Ze verklaren en analyseren hier hun eigen tekst.

7

Link naar Spotify speellijst
https://open.spotify.com/playlist/5czAatTCHtOKK9YO00bchp?si=dI9FbeRsSAC8Akjwc9_mHw
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Afbeelding 1: Schermafbeelding van de Spotify speellijst
Globale Lesopzet (zie specifieke les bijlage)
30 minuten voor Rationele Keuze
(15 minuten uitleg met context: Uitleg over sociale situatie in
Amerika. Film en documentaire fragmenten laten zien. 15 minuten
verwerkingsopdracht)
Les 1

30 minuten voor Functionalisme
(15 minuten uitleg met context: Uitleg over sociale situatie in
Amerika. Film en documentaire fragmenten laten zien. 15 minuten
verwerkingsopdracht)

30 minuten voor Conflict Theorie
(15 minuten uitleg met context: Uitleg over sociale situatie in
Amerika. Film en documentaire fragmenten laten zien. 15 minuten
verwerkingsopdracht)
Les 2

Les 3

30 minuten voor Symbolisch Interactionisme
(15 minuten uitleg met context: Uitleg over sociale situatie in
Amerika. Film en documentaire fragmenten laten zien. 15 minuten
verwerkingsopdracht)

Praktische Opdracht: Maken van liedtekst,
waarin paradigma’s in verwerkt zitten.
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Hogere Docentvaardigheden
De lessenserie spreekt ook de hogere docentvaardigheden aan. Ik ontwerp namelijk een
innovatieve en activerende les, waar leerlingen enthousiast over kunnen worden. Door de les
op te delen in 3 lessen zijn er genoeg mogelijkheden om ook te checken of leerlingen het
begrepen hebben. Door uiteindelijk ook leerlingen zelf met de lesstof te laten werken, gaan
ze de lesstof op hun manier eigen maken (Bos & Steegenga, 2017).
Mijn doel als docent is om leerlingen uitdagende en innovatieve lessen te geven. Door
hiphop te koppen aan de paradigma’s wil ik de leerlingen verwonderen en een authentieke
werkvorm aanbieden (Maddox & Saye, 2017; Klijnstra & Ruijs, 2017). Muziek maak het
betekenisvol voor leerlingen. En rapmuziek is ideaal om de vier paradigma’s in te ontdekken,
omdat het allerlei verwijzingen naar de samenleving bevat (muziek als reflectie van de
maatschappij) (Green, 2015; De Groot, 2012; Persaud, 2011). Door op deze manier bezig te
zijn, verwacht ik dat ze de stof diepgaander zullen verwerken. Door eerst de nadruk te leggen
op de lagere denkvaardigheden en later op de hogere denkvaardigheden, verwacht ik dat ze
de stof diepgaander zullen verwerken en in de toekomst ook nog kunnen toepassen (leren
voor transfer) (Van den Boorn, 2019; Van Merriënboer & Kirschner, 2018; Ruijs, 2012).

Feedback na mijn v-demo
Tijdens mijn V-Demo gaf ik de mede docenten in opleiding ‘sociologie in vijf minuten.’ Ik deed
dit om iedereen even snel en in het kort de vier paradigma’s van maatschappijwetenschappen
bij te brengen. Deze stap was nodig, omdat ze dan ook begrijpen hoe je de paradigma’s kan
terugvinden in rapmuziek en ze zouden dan ook de opdracht, die ik gemaakt heb, kunnen
maken. De feedback die ik hierop kreeg is dat ik overal hetzelfde voorbeeld voor moet
gebruiken. Door het luchthavenvoorbeeld toe te passen op de paradigma’s blijft het helder en
begrijpelijk. In mijn lesplannen staat dit verder uitgewerkt (zie bijlage I).
De volgende feedback ging over de taalvaardigheid van de leerlingen. Engels en vooral
de Engelse taal die rappers gebruiken is lastig te begrijpen. De huidige voorbeeld kan je goed
gebruiken tijdens de lesuitleg, maar voor de opdracht is het beter om Nederlandse rappers te
gebruiken. Het zal leerlingen ook meer aanspreken, wanneer je teksten van Nederlandse
rappers gebruikt. Ook als ik filmfragmenten laat zien, dan is het belangrijk dat deze ondertiteld
zijn. In Bijlage II is de opdracht aangepast aan Nederlandse Rapteksten. En uiteraard kan het
schema gebruikt worden om verder uit te werken met meer Nederlandstalige rapteksten.
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Het derde feedback punt gaat over het schema. De inhoud in de tabel overlapt soms
met elkaar. Ik heb het schema zelf gemaakt, omdat de huidige oorzaak-gevolg schema’s niet
voldeden. Ik denk dat er voor nu niet zoveel aan te doen is, omdat als je het schematisch wil
weergeven (wellicht) altijd tegen een beetje overlap aan zit. In een paradigma zit een aanname
die menselijk gedrag probeert te verklaren. Hoe mensen zich gedragen en welke gevolgen dit
heeft voor de samenleving ligt dan dicht bij elkaar. Desalniettemin blijft het een uitdaging om
ook dit schema blijvend te verbeteren en kritisch naar de formulering te kijken.
Tot slot werd er opgemerkt om ook te kijken naar de rol van vrouwen in de rapmuziek.
Dit is zeker een interessant onderwerp, dat ook al onderzocht is. Je kan dit op twee manieren
integreren in de les, namelijk hoe mannelijke rappers over vrouwen zingen. Maar je zou ook
de meer feministische zijde van opkomende vrouwelijke rappers kunnen belichten. In beide
gevallen kan de rol van vrouwen in ieder paradigma van toepassing zijn. Hoe een man zoveel
mogelijk vrouwen in zijn bed wil, hoe de structuur van de rapwereld met vrouwen omgaat,
welke functie hebben vrouwen, hoe moeten feministische vrouwelijke rappers zich bewijzen
in deze door mannen gedomineerde wereld, wat symboliseert een vrouw voor mannelijke
rappers en welke symbolen gebruiken vrouwelijke rappers? Allemaal hele interessante
invalshoeken, maar vanwege het korte tijdsbestek, waarin de v-memo geschreven moest
worden, heeft de rol van de vrouw in hiphop helaas niet meer aandacht in mijn lessenserie
kunnen krijgen (Zie ook De Donder, 2018 en Aisha Durham die veel over Hip hop Femisme
heeft geschreven).

Lesdoelen
Het hoofddoel is om paradigma’s beter in de vingers te krijgen. Dit kan je bijvoorbeeld doen
door te testen of ze het ook begrijpen in termen van sociale ongelijkheid. Hieronder staan de
lesdoelen uitgeschreven:

Kennisdoel:
-

De leerling kan uitleggen wat de vier paradigma’s zijn (rationele keuze theorie, sociaal
functionalisme, conflict theorie en symbolisch interactionisme).

-

De leerling kan uitleggen wat het verschil is tussen de paradigma’s
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Vaardigheidsdoel:
-

De leerling kan aan het de hand van het schema herkennen met welk paradigma’s ze te
maken heeft.

-

De leerling kan aan de hand van rapteksten herkennen met welk paradigma het te maken
heeft.

-

De leerling kan zelf een lied- of raptekst maken met daarin 1 of meerdere paradigma’s
verwerkt.

-

De leerling kan zelfstandig beredeneren hoe verschillende paradigma’s sociale
ongelijkheid verklaren.

Attitudedoel:
-

De leerling staat positiever tegenover abstracte theorie (paradigma’s) doordat hij het ook
kan toepassen op andere alledaagse situaties.

-

Leerling heeft een onderzoekende houding, waarbij hij gebruik kan maken van de
paradigma’s.

-

Leerling ontwikkelt een kritische houding en stelt vragen over sociale vraagstukken
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Bijlage I: Lesplan Paradigma’s en Rapmuziek
Datum:

Tijd:

Klas:

Docent: Roderick Burger

Aantal lln: 25
VWO A6

Lesonderwerp

De vier paradigma’s: Rationele keuze theorie, sociaal functionalisme,
conflict theorie, symbolisch interactionisme

Leerlingen hebben maatschappijleer gehad en al een aantal lessen
maatschappijwetenschappen. Dit lesonderwerp duiken we de diepte in
met de paradigma’s. Leerlingen zullen in het begin nog wel moeite
hebben met de abstractheid ervan.
Beginsituatie

Leskern*

Doel is om de paradigma’s beter onder de vingers te krijgen.

Kennisdoel:
-

-

De leerling kan uitleggen wat de vier paradigma’s zijn (rationele
keuze theorie, sociaal functionalisme, conflict theorie, symbolisch
interactionisme).
De leerling kan uitleggen wat het verschil is tussen de paradigma’s

Leerdoelen
Vaardigheidsdoel:
-

De leerling kan aan het de hand van het schema herkennen met welk
paradigma’s ze te maken heeft.
De leerling kan aan de hand van rapteksten herkennen met welk
paradigma het te maken heeft.
De leerling kan zelf een lied- of raptekst maken met daarin 1 of
meerdere paradigma’s verwerkt.
De leerling kan zelfstandig beredeneren hoe verschillende
paradigma’s sociale ongelijkheid verklaren.
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Attitudedoel:
-

De leerling staat positiever tegenover abstracte theorie (paradigma’s)
doordat hij het ook kan toepassen op andere alledaagse situaties.
Leerling heeft een onderzoekende houding, waarbij hij gebruik kan
maken van de paradigma’s.
Leerling ontwikkelt een kritische houding en stelt vragen over sociale
vraagstukken.

Innovatieve nieuwe lessen maken, die de leerlingen verwonderen.
Docentdoelen

Boek (+ blz.)
Powerpoint met filmfragmenten, uitgewerkte schema’s,
opdrachtformulieren, extra blaadjes, waar leerlingen op kunnen schrijven

Media, spullen, hulp

Leeractiviteit *
Tijd

10 min

10min

Lesfase*

Opening

Leerdoel

Wat ik doe en zeg

Oriënteren op
doel,
voorkennis
diagnosticeren/
activeren

Ik vertel leerlingen
over de opkomst van
hiphop, specifiek de
doorbraak van N.W.A.
met hun nummer
‘Straight Outta
Compton’. Dit is
namelijk het begin
waarmee rappers
gingen zingen over hun
leven in de
achterbuurt. Een mooi
bruggetje ook om iets
meer te vertellen over
het leven in de
achterbuurt
(sociologie) en link te
leggen naar
paradigma’s

Informeren over
Rationele keuze
theorie

Ik leg het eerste
paradigma uit: de
rationele keuze
theorie. Ik stel

Wat zij doen (werkvorm)

Noem de
specifieke!

Luisteren en kijken.

Benoemen

Leerlingen denken mee,
geven antwoord, kijken.
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Check &
feedback

leerlingen voor de
keuze: je wilt op
vakantie naar Spanje.
Je hebt een ticket voor
€199 en voor €19.
Welke keuze maak je?
Ze maken als het goed
een rationele keuze en
kiezen voor het
goedkoopste.

Ik laat leerlingen zien
hoe je het paradigma
gekoppeld kan worden
aan rapmuziek. Ik toon
hier ook voorbeelden
bij.

10 min

Leerlingen
maken de
opdracht

Leerlingen
passen rationele
keuze theorie
toe op
rapteksten en
proberen de
theorie te
herkennen aan
de hand van de
teksten.
Verwerking
instrueren

Ik deel de opdracht uit,
in het vorige blok heb
ik laten zien hoe
leerlingen de opdracht
kunnen lezen en
maken.

Leerlingen moeten zelf
beredeneren en uitleggen

Ik leg het tweede
paradigma uit; Het
Sociaal Functionalisme.
Ik vertel leerlingen
weer over de
luchthaven;
Luchthaven is een
systeem. Wil het
functioneren, dan
moeten alle

Leerlingen denken mee,
geven antwoord, kijken.

onthouden
(beheersing)
Beredeneren/uitl
eggen

Check &
feedback bij het
nabespreken
van de opdracht

Informeren over
structuur
functionalisme
10min

Check &
feedback
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onderdelen goed
samenwerken. De
mensen die de bagage
verwerken, de
incheckbalie, de
piloten, etc.

Daarna laat ik
leerlingen zien hoe je
het paradigma
gekoppeld kan worden
aan rapmuziek. Ik toon
hier ook voorbeelden
bij.

Verwerking
begeleiden

10 min

10 min

Leerlingen
maken de
opdracht

Leerlingen
passen
structuur
functionalisme
toe op
rapteksten en
proberen de
theorie te
herkennen aan
de hand van de
teksten.
Verwerking
instrueren

vragen nabespreken. Ik
wijs leerlingen aan die
dan antwoord kunnen
gaan geven.

Ik deel de opdracht uit,
in het vorige blok heb
ik laten zien hoe
leerlingen de opdracht
kunnen lezen en
maken.

Leerlingen geven
antwoord, helpen elkaar
als iemand het antwoord
niet weet.

Leerlingen moeten zelf
beredeneren en uitleggen

onthouden
(beheersing)
Beredeneren/uitl
eggen

Check &
feedback bij het
nabespreken
van de opdracht

EIND LES 1

10 min

Les 2
opstarten

Leerlingen lesstof laten
checken in duo’s. De
rechterbuurman
vertelt de
linkerbuurman over
het rationele keuze
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paradigma. De
linkerbuurman vertelt
de rechterbuurman
over het sociaal
functionalisme.
Daarna klassikaal
nabespreken. Wat
vertelde je buurman?
Eventuele
misverstanden nog
verbeteren, op het
bord tekenen hoe het
werkt of extra
aantekening
opschrijven.

Informeren over
conflict theorie
10min

Check &
feedback

Ik leg het derde
paradigma uit; conflict
theorie. Ik verwijs weer
naar de luchthaven. De
arbeiders die de
bagage laden
verdienen minder dan
de piloten. De piloten
zelf willen zo min
mogelijk piloten, dan
behouden ze hun
‘exclusieve’ positie en
kunnen ze een hoog
salaris vragen.

Leerlingen denken mee,
geven antwoord, kijken.

Ik laat leerlingen zien
hoe je het paradigma
gekoppeld kan worden
aan rapmuziek. Ik toon
hier ook voorbeelden
bij.

10 min

Leerlingen
passen conflict
theorie toe op
rapteksten en
proberen de
theorie te
herkennen aan
de hand van de
teksten.

Ik deel de opdracht uit,
in het vorige blok heb
ik laten zien hoe
leerlingen de opdracht
kunnen lezen en
maken.

Leerlingen moeten zelf
beredeneren en uitleggen

onthouden
(beheersing)
Beredeneren/uitl
eggen
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Leerlingen
maken de
opdracht

Verwerking
instrueren
Check &
feedback bij het
nabespreken
van de opdracht

Informeren over
symbolisch
interactionisme
10min

Check &
feedback

Ik leg het derde
paradigma uit;
symbolisch
interactionisme. Ik
verwijs weer naar de
luchthaven. Hoe
herken je de piloot?
Hoe herken je een
zakenman? Kleding
verraad al veel, omdat
je bepaalde symbolen
herkend.

Leerlingen denken mee,
geven antwoord, kijken.

Ik laat leerlingen zien
hoe je het paradigma
gekoppeld kan worden
aan rapmuziek. Ik toon
hier ook voorbeelden
bij.

10 min

Leerlingen
maken de
opdracht

Leerlingen
passen
symbolisch
interactionisme
toe op
rapteksten en
proberen de
theorie te
herkennen aan
de hand van de
teksten.
Verwerking
instrueren

Ik deel de opdracht uit,
in het vorige blok heb
ik laten zien hoe
leerlingen de opdracht
kunnen lezen en
maken.

Leerlingen moeten zelf
beredeneren en uitleggen

onthouden
(beheersing)
Beredeneren/uitl
eggen

Check &
feedback bij het
nabespreken
van de opdracht
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Verwerking
instrueren
10 min

Les
afronden

Check &
feedback bij het
nabespreken

Leerlingen lesstof laten
checken in duo’s. De
rechterbuurman
vertelt de
linkerbuurman over
het conflict paradigma.
De linkerbuurman
vertelt de
rechterbuurman over
het symbolisch
interactionisme.
Daarna klassikaal
nabespreken. Wat
vertelde je buurman?
Eventuele
misverstanden nog
verbeteren, op het
bord tekenen hoe het
werkt of extra
aantekening
opschrijven.
Einde les 2

30 min

30 min

Creatief
toepassen van
de paradigma’s

Leerlingen hebben veel
zelfstandigheid deze
les. Ik ben er om
vragen te
beantwoorden.

Leerlingen krijgen een les
de tijd om een raptekst te
maken, waarin de
paradigma’s in verwerkt
zijn.

Integreren,
analyseren,
beklijven

Aan het einde van de
les leveren ze het in.
Als ze toch te weinig
tijd hebben, dan
leveren ze het de
volgende les in.
Eventueel ruim ik de
volgende les nog wat
tijd in om de leerlingen
hun teksten te laten
presenteren en te
bespreken. Ik denk dat
leerlingen het ook wel
leuk vinden om hun
product te
presenteren.

Leerlingen moeten in hun
eigen geschreven tekst de
paradigma’s aantonen. Ze
moeten goed
beargumenteren waarom
de zelf geschreven tekst
een paradigma reflecteert.
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Einde les 3
Leerlingen presenteren
hun lied- of raptekst.
En we bespreken de
paradigma’s na, die erin
voorkomen.
30 min

Zijn er overeenkomsten
tussen de teksten die de
leerlingen gemaakt
hebben?
*

TOELICHTING

Leskern de essentie in leerlingtaal; passend, betekenisvol en haalbaar. (Ebbens (2015) Effectief leren blz. 52-55.)
Lesfasen (Ebbens (2015) Effectief leren blz. 49-83. Is elke fase in die volgorde nodig in jouw les?)
Oriënteren op doel, voorkennis diagnosticeren/activeren
Informeren over begrippen / instrueren over vaardigheden
Check & feedback
Verwerking instrueren
Verwerking begeleiden
Afronden (evalueren en reflecteren)
Leeractiviteiten (Ebbens (2015) Effectief leren blz. 24-29. Gebruik jij nog andere?)
Specifieke leeractiviteiten - een selectie

leerniveau

Aanwijzen, benoemen, beschrijven, definiëren, oefenen, opzeggen, stappen
aangeven, vertellen, …

onthouden
(beheersing)

Afleiden, beredeneren, fout aangeven, onderscheiden, samenvatten, uitleggen,
verdedigen, verkennen, verklaren, …

begrijpen
(beheersing)

Aantonen, afzetten tegen elkaar, analyseren, beargumenteren, beoordelen,
classificeren, patroon zien, plannen, relateren, voorspellen,

integreren

Bewijzen aangeven, bewust kiezen, creëren, concluderen, evalueren, hypothese +
onderzoek opstellen, ontwerpen, ontwikkelen, selecteren, speculeren, uitvinden, …

creatief toepassen

(beklijving)

(wendbaar gebruik)
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Bijlage II: Opdracht
OPDRACHT A
Pas het paradigma toe op het tekstfragment. Vul de ontbrekende tabelvakken in. Je mag de hele tekst of de clip ook opzoeken.
Paradigma

Aanname

Gevolg
(leidt tot)

Hoe verklaren we
menselijk gedrag?

Maatschappelijke uitkomst

Rationele Actor
Paradigma

Beperkte middelen (tijd,
inkomen, etc.).
&
Individu die zijn eigenbelang
nastreeft

Mensen maken constant
afweging tussen
alternatieven

Mensen maken rationele
keuzes

Maximale behoefte
bevrediging

USED TO MAKE
A THOUSAND DOLLARS
EVERY TIME I
PLAYED HOOKY
- Lil Wayne

TUURLIJK DOE IK WAT,
IK HEB VOOR EEN GOED
DOEL GEWERKT
VOOR EEN KLEIN BEETJE
GOED GEVOEL MAAR
VOORAL VOOR DE CASH
– Diggy Dex

Keuze tussen
alternatieven:
Rationele keuze:
Je kan een gewoon
Nastreven eigenbelang:
Maximale behoefte
Je kan in kortere tijd met
bijbaantje nemen of je kan
bevrediging:
Je hebt weinig geld, komt uit
lucratieve activiteiten, zoals
op een illegale manier je
de achterbuurt en wilt veel
drugs dealen, meer geld
Met veel geld kan je alles
geld verdienen
geld verdienen.
verdienen dan een
kopen wat je hartje begeert.
+
gemiddelde student tijdens
Pakkans drugs dealen is
een zomerbaantje.
acceptabel(?)

Diggy Dex heeft de keuze
tussen een goed gevoel en
geld.

Paradigma

Aanname

Gevolg
(leidt tot)

Hoe verklaren we
menselijk gedrag?

Maatschappelijke uitkomst

Consensus over normen en
Systemen bepalen het sociaal
Wil het systeem goed
waarden komen tot stand en
handelen van mensen
werken, dan moet iedereen
blijven behouden
Samenleving is een
&
zijn rol spelen. De rollen en
Structuur
+
sociaal systeem met
Subsystemen zorgen ervoor
rolverwachtingen worden
Functionalisme
Systeem draagt bij aan
allerlei onderdelen
dat de samenleving goed
van kinds af aan geleerd:
voortbestaan maatschappij
werkt.
socialisatie + sociale
(niet per sé individuele
controle
belangen).
Er is een ongeschreven
Keep snitching on your
In de achterbuurt is veel
Als je iemand toch verraadt,
In de achterbuurt houdt de
regel dat wanneer je getuige
man, you gon’ fry in the
crimineel gedrag. Op deze
dan zal je hiervan ook de
alternatieve cultuur het
bent van een misdaad, dan
pan meaning
manier komen mensen rond en
gevolgen moeten
ghetto in stand.
hou je je mond over wie het
- Freeway
blijft het leven dragelijk.
ondergaan.
gedaan heeft.

The Re-ups be like
birthday parties8
- Lil wayne

De drugswereld (gebruik en
verkoop ervan) is normaal.
Het is een manier van
(over)leven. Deze manier
van leven houdt het ghetto
in stand.

Wanneer er een nieuwe levering drugs arriveert in de buurt om verdeeld te worden onder de “verkopers” en om vervolgens verkocht te worden aan de
buurtbewoners, wordt dit meestal met veel vreugde ontvangen. Het doet denken aan de viering van een verjaardag, georganiseerd door familie en vrienden.
8
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Paradigma

Aanname

Gevolg
(leidt tot)

Hoe verklaren we
menselijk gedrag?

Maatschappelijke uitkomst

Macht en middelen zijn
Er komt verandering door
middel van conflicterende
belangen.

ongelijk verdeeld over de
samenleving.

Conflicttheorie

Een groep of klasse heeft meer
middelen dan de andere.
Er is rivaliteit tussen de
en daardoor een bron voor
+
verschillende groepen,
Coser: Conflict kan een
conflict. Er zijn zorgen om De lagere klasse of groep wil omdat ze proberen het beter samenleving stabiliseren
juist meer macht/middelen.
voor zichzelf te krijgen
Je krijgt namelijk sterkere
de verdeling van de
groeps- banden/grenzen,
‘resources’ die mensen
sociale solidariteit, en
efficiënter
gebruik van
meer of minder macht
macht.
geven.

If none of us on acres,
and none of us grow
Niemand in de achterbuurt
wheat
bezit grond, ze telen geen
Then who will feed our
graan, maar hebben wel
people when our
voedsel nodig.
people need to eat
- Killer Mike
The school was
garbage in the first
place, that's on the up
and up
Keep you at the bottom
but tease you with the
upper crust
- Lupe Fiasco

Mensen in de achterbuurt
hebben weinig tot niets.

De lagere Afro-Amerikaanse
klasse wil het beter voor
zichzelf.

Middelen zijn ongelijk
verdeeld

De kwaliteit van de school is
niet goed. Op die manier
houden de gevestigden, die
de macht hebben je,
onderaan de samenleving.

2

Paradigma

Symbolische
Interactionisme

I’ve got hoes in
different area codes
- Ludacris

Hoe verklaren we
Maatschappelijke uitkomst
menselijk gedrag?
Om met anderen om te
Mensen ontwikkelen hun
Hoe presenteer je jezelf? Het
gaan, moet je meerdere
De sociale werkelijkheid
sociale leven bestaat uit
rollen kunnen spelen in
wordt via die betekenissen
identiteit in relatie met
symbolische interacties. Taal is
verschillende sociale
geconstrueerd.
anderen.
belangrijk, stelt betekenissen
situaties. Iedere sociale
en handelingen vast.
situatie verwacht namelijk
ander gedrag van je.
In de hiphop wereld draait
Als rapper heeft hij in
Als rapper voldoet hij aan
verschillende postcodes in
het om symbolen, zoals
Rappers scheppen hierover
het beeld dat er bestaat
Amerika vrouwen die hem
op.
onder rappers; veel
vrouwen, auto’s en andere
gezelschap kunnen
vrouwen, veel luxe, etc.
houden.
vormen van luxe.
Aanname

Gevolg
(leidt tot)

Rappers moeten vaak
Seven-Time Felon,
What I care about a
case man?
– T.I.

laten zien dat zij
‘gevaarlijk’ zijn of uit een
gevaarlijke buurt komen.

3

Opdracht B
Welke paradigma’s herken je in het tekstfragment? Je mag de hele tekst of de clip ook opzoeken.
Paradigma

Aanname

MIJ GA JE NIET MEER
SKEER ZIEN AL MOET IK
OVER LIJKEN GAAN
Boef heeft geen geld
-Boef
VAN DE STRAAT SHIT
HEER HEB GENADE IK GA
DOOD VAN DE PIJN
Straatcultuur kent zijn eigen
IK ZIT VAST IN EEN
alternatieve regels.
KUTSYSTEEM
- Kempi (kutsysteem)
HO KAN IK RUST
BEHOUDEN ALS IK NA ME
NAASTEN KIJK EN ZIE
In Nederland zijn de
DAT ZEI
verhoudingen ongelijk
DE LAAGSTE ZIJN VAN
verdeeld.
DE HELE NEDERLANDSE
MAATSCHAPPIJ
Fresku - Alleen
OH MY GOSH, KIJK DE
BOEL EENS GLINSTEREN.
DEZE IS VANDAAG
GEKOCHT, DIE ANDER IS Kraantje Pappie speelt een
VAN GISTEREN.
rol en dat is de rol van een
SHIT IK KAN NIET
rapper.
MINDEREN, ME HOMIE
ZEGT DIT IS EM.
- Kraantje Pappie

Gevolg
(leidt tot)

Hoe verklaren we
menselijk gedrag?

Maatschappelijke uitkomst

Hij gaat stoute dingen doen

Hij kan er veel geld mee
verdienen, maar ook de
gevangenis in gaan.

Boef wil niet meer arm zijn

Kempi moet hierdoor op een
Op de straat het dealen van
andere manier aan geld
drugs bijvoorbeeld normaal
komen, door bijvoorbeeld
is, ook al is het verboden.
drugs te verkopen.

Hij geeft aan dat hij vastzit in
een kutsysteem. Hij moet
zich wel houden aan de
alternatieve regels om te
kunnen overleven, c.q. in
zijn behoefte te voorzien.

Mensen weten niet beter en
Een deel van de
Een deel van de bevolking accepteren hun lot. Fresku Nederlandse bevolking met
slaagt wel en een deel
rapt dat alleen door jezelf te
een achtergrond uit de
structureel niet.
ontwikkelen kan je hieraan antillen en suriname komen
ontsnappen.
niet hogerop.

Om te laten zien dat hij een
rapper is, moet hij gebruik
maken van bepaalde
symbolen, zoals luxe
goederen.

Kraantje Pappie vindt het
Iedereen ziet dat Kraantje
belangrijk om te laten zien Pappie succesvol is met zijn
dat hij een gouden ketting muziek, omdat hij elke dag
draagt, omdat dit hoort bij een nieuwe gouden ketting
zijn rol als rapper.
kan dragen.

4

Opdracht C
Maak zelf een lied- of raptekst, waarin je de paradigma’s in terug laat komen. Hoe meer paradigma’s je gebruikt, hoe meer punten je scoort.

5

Opdracht D
Laat aan de hand van je zelf geschreven lied- of raptekst zien (bij opdracht C) welke paradigma’s je gebruikt hebt.

6

Bijlage III: Opdracht

Antwoordmodel

OPDRACHT A
Pas het paradigma toe op het tekstfragment. Je mag de hele tekst of de clip ook opzoeken.
Paradigma

Aanname

Gevolg
(leidt tot)

Hoe verklaren we
menselijk gedrag?

Maatschappelijke uitkomst

Rationele Actor
Paradigma

Beperkte middelen (tijd,
inkomen, etc.).
&
Individu die zijn eigenbelang
nastreeft

Mensen maken constant
afweging tussen
alternatieven

Mensen maken rationele
keuzes

Maximale behoefte
bevrediging

USED TO MAKE
A THOUSAND DOLLARS
EVERY TIME I
PLAYED HOOKY
- Lil Wayne

Keuze tussen
alternatieven:
Rationele keuze:
Je kan een gewoon
Nastreven eigenbelang:
Maximale behoefte
Je kan in kortere tijd met
bijbaantje nemen of je kan
bevrediging:
Je hebt weinig geld, komt uit
lucratieve activiteiten, zoals
op een illegale manier je
de achterbuurt en wilt veel
drugs dealen, meer geld
Met veel geld kan je alles
geld verdienen
geld verdienen.
verdienen dan een
kopen wat je hartje begeert.
+
gemiddelde student tijdens
Pakkans drugs dealen is
een zomerbaantje.
acceptabel(?)

TUURLIJK DOE IK WAT,
IK HEB VOOR EEN GOED Nastreven eigenbelang: Hij
Diggy Dex heeft de keuze
DOEL GEWERKT
heeft voor een goed doel
tussen een goed gevoel en
VOOR EEN KLEIN BEETJE gewerkt, maar vooral voor
geld.
GOED GEVOEL MAAR
de cash
VOORAL VOOR DE CASH
– Diggy Dex (Egoïsme)

Hij kiest niet per sé voor een
Diggy Dex maakt een
goed gevoel, wat je krijgt om
duidelijke rationele keuze:
voor een goed doel te
Geld
werken, maar hij kiest voor
het geld.
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Paradigma

Aanname

Gevolg
(leidt tot)

Hoe verklaren we
menselijk gedrag?

Maatschappelijke uitkomst

Consensus over normen en
Systemen bepalen het sociaal
Wil het systeem goed
waarden komen tot stand en
handelen van mensen
werken, dan moet iedereen
blijven behouden
Samenleving is een
&
zijn rol spelen. De rollen en
Structuur
+
sociaal systeem met
Subsystemen zorgen ervoor
rolverwachtingen worden
Functionalisme
Systeem draagt bij aan
allerlei onderdelen
dat de samenleving goed
van kinds af aan geleerd:
voortbestaan maatschappij
werkt.
socialisatie + sociale
(niet per sé individuele
controle
belangen).
Er is een ongeschreven
Keep snitching on your
In de achterbuurt is veel
Als je iemand toch verraadt,
In de achterbuurt houdt de
regel dat wanneer je getuige
man, you gon’ fry in the
crimineel gedrag. Op deze
dan zal je hiervan ook de
alternatieve cultuur het
bent van een misdaad, dan
pan meaning
manier komen mensen rond en
gevolgen moeten
ghetto in stand.
hou je je mond over wie het
- Freeway
blijft het leven dragelijk.
ondergaan.
gedaan heeft.
Wanneer er een nieuwe
levering drugs arriveert in de
buurt om verdeeld te worden
De achterbuurt is een
onder de “verkopers” en om De drugswereld (gebruik en
Normalisering van
The Re-ups be like
sociaal system op zich met vervolgens verkocht te worden verkoop ervan) is normaal.
drugsverkoop
en gebruik in
birthday parties9
eigen alternatieve normen aan de buurtbewoners, wordt
Het is een manier van
de achterbuurten.
- Lil wayne
en warden (ook wel
dit meestal met veel vreugde
(over)leven. Deze manier
tegencultuur)
ontvangen. Het doet denken van leven houdt het ghetto
aan de viering van een
in stand.
verjaardag, georganiseerd door
familie en vrienden.

Wanneer er een nieuwe levering drugs arriveert in de buurt om verdeeld te worden onder de “verkopers” en om vervolgens verkocht te worden aan de
buurtbewoners, wordt dit meestal met veel vreugde ontvangen. Het doet denken aan de viering van een verjaardag, georganiseerd door familie en vrienden.
9
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Paradigma

Aanname

Gevolg
(leidt tot)

Hoe verklaren we
menselijk gedrag?

Maatschappelijke uitkomst

Macht en middelen zijn
Er komt verandering door
middel van conflicterende
belangen.

ongelijk verdeeld over de
samenleving.

Conflicttheorie

If none of us on acres,
and none of us grow
wheat
Then who will feed our
people when our
people need to eat
- Killer Mike
The school was
garbage in the first
place, that's on the up
and up
Keep you at the bottom
but tease you with the
upper crust
- Lupe Fiasco

Een groep of klasse heeft meer
middelen dan de andere.
Er is rivaliteit tussen de
en daardoor een bron voor
+
verschillende groepen,
Coser: Conflict kan een
conflict. Er zijn zorgen om De lagere klasse of groep wil omdat ze proberen het beter samenleving stabiliseren
juist meer macht/middelen.
voor zichzelf te krijgen
Je krijgt namelijk sterkere
de verdeling van de
groeps- banden/grenzen,
‘resources’ die mensen
sociale solidariteit, en
efficiënter
gebruik van
meer of minder macht
macht.
geven.

Niemand in de achterbuurt
bezit grond, ze telen geen
graan, maar hebben wel
voedsel nodig.

Mensen in de achterbuurt
hebben weinig tot niets.

De lagere Afro-Amerikaanse
klasse wil het beter voor
zichzelf.

Macht en middelen zijn
In de Amerikaanse
De kwaliteit van de school is
ongelijk verdeeld in de samenleving worden middelen niet goed. Op die manier
samenleving. Ook op het ongelijk verdeeld. Zo is de houden de gevestigden, die
kwaliteit van scholen in
de macht hebben je,
gebied van onderwijs
achterbuurten vaak slecht.
onderaan de samenleving.
worden middelen niet
eerlijk verdeeld.

Middelen zijn ongelijk
verdeeld

Onderwijsmiddelen zijn
ongelijk verdeeld.
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Paradigma

Symbolische
Interactionisme

I’ve got hoes in
different area codes
- Ludacris

Hoe verklaren we
Maatschappelijke uitkomst
menselijk gedrag?
Om met anderen om te
Mensen ontwikkelen hun
Hoe presenteer je jezelf? Het
gaan, moet je meerdere
De sociale werkelijkheid
sociale leven bestaat uit
rollen kunnen spelen in
wordt via die betekenissen
identiteit in relatie met
symbolische interacties. Taal is
verschillende sociale
geconstrueerd.
anderen.
belangrijk, stelt betekenissen
situaties. Iedere sociale
en handelingen vast.
situatie verwacht namelijk
ander gedrag van je.
In de hiphop wereld draait
Als rapper heeft hij in
Als rapper voldoet hij aan
verschillende postcodes in
het om symbolen, zoals
Rappers scheppen hierover
het beeld dat er bestaat
Amerika vrouwen die hem
op.
onder rappers; veel
vrouwen, auto’s en andere
gezelschap kunnen
vrouwen, veel luxe, etc.
houden.
vormen van luxe.
Aanname

Gevolg
(leidt tot)

Hiphopper moeten vaak
Seven-Time Felon,
What I care about a
case man?
– T.I.

laten zien dat zij
“gevaarlijk” zijn of uit een
gevaarlijke buurt komen.

Door hierover te rappen
onderscheiden ze zich van
andere muzikanten/rappers.

T.I. is vaak aangeklaagd of
veroordeeld voor zware
Dat hij vaak is veroordeeld
misdaden. Hij weet
draagt bij aan zijn ‘bad boy’
inmiddels hoe hij zich moet
status.
gedragen in de rechtszaal.
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Opdracht B
Welke paradigma’s herken je in het tekstfragment? Je mag de hele tekst of de clip ook opzoeken.
Boef: Rationele Keuze theorie
Kempi: Sociaal functionalisme
Fresku: Conflict theorie
Kraantje Pappie: Symbolisch Interactionisme

Opdracht C
Maak zelf een lied- of raptekst, waarin je de paradigma’s in terug laat komen. Hoe meer paradigma’s je gebruikt, hoe meer punten je scoort.
Eigen inbreng leerlingen

Opdracht D
Laat aan de hand van je zelf geschreven lied- of raptekst zien welke paradigma’s je gebruikt hebt.
Eigen inbreng leerlingen. Bij het nakijken letten op of ze de paradigma’s goed toepassen op de zelf geschreven tekst.

11

Bijlage III V-Demo Powerpoint Slides
Dia 1

Spot the (Rap)Paradigm
Een les over paradigma’s -- Maatschappijwetenschappen

12

Dia 2

Waarom?
1. Er is nog geen goed lesmateriaal → uitdaging om het betekenisvol te maken
2. Paradigma’s zijn abstracte theorie - leerlingen vinden dat moeilijk om te vertalen naar
concrete voorbeelden
3. Innovatieve les → Interactieve instructie en werkvorm
4. Leerlingen gaan van lagere denkvaardigheden naar hogere denkvaardigheden
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Dia 3

Sociologie in 5 minuten!!!
Rationele keuze

StructuurFunctionalisme

Conflict theorie

Symbolisch Interactionisme

14

Dia 4

15

Dia 5

Paradigma’s en Rapmuziek
1. Maakt het betekenisvol voor leerlingen
2. Rapmuziek ideaal om paradigma’s in te ontdekken, bevat namelijk allerlei verwijzingen
naar de samenleving. Muziek als reflectie van de maatschappij.
Muziek: Hoe het is om op te groeien in een achterbuurt (ghetto), politiek, politiegeweld,
gevestigden vs buitenstaanders, veel gebruik van symboliek en meer!
Sociologie: Niet alleen is het ghetto in de V.S. een plek waar de welvaartsstaat zich uit heeft
teruggetrokken, zoals onder andere Wacquant (2008) benadrukt, waardoor sociale
voorzieningen en de fysieke omgeving afbrokkelt, ook heerst er een mentaliteit van vervlogen
dromen.
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Dia 6

17

Dia 7

18

Dia 8

19

Dia 9

20

Dia 10

Les 1

Les 2

30 minuten voor Rationele Keuze
(15 minuten uitleg met context: Uitleg over
sociale situatie in Amerika. Film en documentaire
fragmenten laten zien. 15 minuten
verwerkingsopdracht)

30 minuten voor Conflict Theorie
(15 minuten uitleg met context: Uitleg over
sociale situatie in Amerika. Film en documentaire
fragmenten laten zien. 15 minuten
verwerkingsopdracht)

30 minuten voor Functionalisme
(15 minuten uitleg met context: Uitleg over
sociale situatie in Amerika. Film en documentaire
fragmenten laten zien. 15 minuten
verwerkingsopdracht)

30 minuten voor Symbolisch Interactionisme
(15 minuten uitleg met context: Uitleg over
sociale situatie in Amerika. Film en documentaire
fragmenten laten zien. 15 minuten
verwerkingsopdracht)

Les 3

Praktische Opdracht:Maken van liedtekst,
waarin paradigma’s in verwerkt zitten.
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Dia 11

Opdracht
Opdracht A
Pas het paradigma toe op het tekstfragment. Je mag de hele tekst of de clip ook opzoeken.
Opdracht B
Welke paradigma’s herken je in het tekstfragment? Je mag de hele tekst of de clip ook
opzoeken.

Opdracht C
Maak zelf een lied- of raptekst, waarin je de paradigma’s in terug laat komen. Hoe meer
paradigma’s je gebruikt, hoe meer punten je scoort.
Opdracht D
Laat aan de hand van je zelf geschreven lied- of raptekst zien welke paradigma’s je gebruikt
hebt.
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Dia 12
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