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Voorwoord 

Hier ligt voor u onze maatschappelijke analyse over xenofobie. We willen u alvast 

bedanken voor het lezen van dit verslag. U zal meer te weten komen over wat 

xenofobie precies inhoudt, wat de oorzaken en gevolgen zijn hoe leerlingen van het 

Udens college over xenofobie denken. We willen ook nog een aantal mensen 

bedanken die ons hebben geholpen bij het schrijven van onze maatschappelijke 

analyse. Allereerst de mensen die onze enquête hebben ingevuld. Hierdoor hebben 

wij antwoord kunnen geven op een van onze deelvragen en weten we nu hoe 

leerlingen op het Udens college denken over xenofobie en wat ze weten over 

xenofobie. Ten tweede willen we meneer Gruijthuijzen bedanken. Hij heeft ons vooral 

in het begin erg goed geholpen met de opzet van onze analyse en met het 

formuleren van onze hoofd- en deelvragen. Veel plezier met het lezen van onze 

analyse over xenofobie! 

Iris Dortmans, Bridget Tijhof, Qwen van Uden en Rosie van Collenburg.  
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1. Aanleiding 

Op 30 september 2018 houdt minister Kaag van buitenlandse handel en 

ontwikkelingssamenwerking de zogenaamde Abel Herzberg Lezing. Hierin geeft 

Kaag aan dat het belangrijk is om mensen gelijkwaardig te behandelen. Ze zegt 

hierin het volgende: “Spreken is zilver, zwijgen is goud. Maar niet als het om 

universele waarden gaat. Niet als het gaat om positie nemen tegen antisemitisme. 

Tegen xenofobie. Tegen racisme” (Kaag, 2018). Het is belangrijk om tegen xenofobie 

en racisme te strijden en hierover uit te spreken.  

Wij hebben het gevoel dat xenofobie steeds vaker voorkomt en het betrekking heeft 

op de hele Nederlandse samenleving. We merken ook dat veel mensen een mening 

hebben over de Nederlandse samenleving en de positie van andere culturen in de 

samenleving. Dit maakt dat de politiek, en daarmee ook minister Kaag, genoodzaakt 

is om hier iets aan te doen.  Aangezien wij jongeren zijn, willen we ons specifiek 

richten op onze leeftijdsgroep en met name hoe onze medeleerlingen op het Udens 

College denken over xenofobie in de Nederlandse samenleving. Xenofobie lijkt ons 

een interessant en actueel onderwerp. 

Dit is voor ons de reden om ons maatschappelijk vraagstuk te schrijven over 

xenofobie.  

Iets kan je pas een maatschappelijk vraagstuk noemen als het voldoet aan de drie 

voorwaarden. 

De drie voorwaarden van een maatschappelijk vraagstuk zijn: 

1.Grote gevolgen voor een grote groep mensen in de samenleving. 

2. Er is sprake van tegengestelde belangen tussen mensen in de samenleving. 

3. Een gemeenschappelijke oplossing is noodzakelijk. 

 

‘Xenofobie’ is wel zeker een maatschappelijk vraagstuk. Xenofobie heeft grote 

gevolgen voor een grote groep mensen in de samenleving. Nederland kende vroeger 

weinig xenofobie maar nu in de laatste jaren de tolerantie van mensen is 

omgeslagen in het bedreigd voelen van mensen naar zelfs vreemdelingen haat en 

angst. En zo voelen ook allochtonen zich minder veilig in Nederland en de 

autochtonen hebben de behoefte om bij een groep te horen om ons goed te voelen 

over onszelf, en de neiging tot vooroordelen is geboren. ‘Door slecht te denken over 

andere groepen, voelen mensen zich beter over hun eigen groep, en daardoor beter 

over goed te doen voelen over zichzelf’. Je krijgt dan te maken met het ‘wij’ en ‘zij’ 

denken. Van de eigen groep zien en onthouden we vooral de positieve 

eigenschappen, van buitenstaanders de negatieve. Als mensen slecht over elkaar 

gaan denken kun je conflicten krijgen. Bijvoorbeeld de zwarte pieten discussie, een 

groep mensen is van mening om zwarte piet te veranderen in roetveegpiet omdat 

mensen het racistisch vinden. Een andere groep vind het dat het gewoon zwarte piet 

moet blijven en omdat het traditie in Nederland is. Hier heb je dus twee groepen met 

tegengestelde belangen, een tweede voorwaarde vaan een maatschappelijk 

vraagstuk. Er is bij xenofobie dus sprake van tegengestelde belangen tussen 

mensen in de samenleving. 
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Een gemeenschappelijke oplossing is noodzakelijk omdat anders blijven immigranten 

of allochtonen angst hebben voor Autochtonen en zullen Autochtonen afkeer blijven 

hebben en dat zorgt voor dat de samenleving erg verdeeld wordt over groepen. Er 

zal een nare sfeer ontstaan en iedereen zal vooroordelen over elkaar hebben. We 

willen natuurlijk niet dat dit gaat gebeuren en een oplossing is dus noodzakelijk. De 

oplossing moet dus worden dat mensen de geen vooroordelen over elkaar hebben 

en mensen elkaar als gelijk moeten gaan zien. Het is belangrijk dat dit wordt opgelost 

omdat het anders leidt tot een nare sfeer en veel onderlinge conflicten. Het is 

belangrijk dat iedereen zich welkom en gelijkwaardig voelt in ons land en daarom is 

het belangrijk dat er een oplossing komt. 

 

Waarom behoort dit tot het vak maatschappijleer? 

Maatschappijleer is het vak dat zich bezig houd met de Nederlandse samenleving, 

rechtstaat en cultuur. Het onderwerp ‘ xenofobie’ maakt hier wel degelijk deel van uit. 

Dat komt omdat in de Nederlandse maatschappij je absoluut te maken krijgt met 

xenofobie, want bij xenofobie heeft een groep mensen een angst of afkeer tegen al 

wat vreemd is/ vreemdelingen. Xenofobie is dus iets wat speelt in onze samenleving. 

Nederland is een erg multicultureel land en het kan dus gezien worden als een land 

met veel vreemdelingen. 

 

Er zijn vier invalshoeken te noemen waaraan je het thema xenofobie kan koppelen. 

Sommige hebben veel met xenofobie te maken en andere iets minder. 

1. Politiek-Juridische invalshoek 

Er zijn niet bepaalde regels of wetten voortgekomen uit xenofobie. Wel speelt 

xenofobie in de politiek en daarom kan je het ook bekijken vanuit deze 

invalshoek 

2. Sociaaleconomische invalshoek 

Economische belangen spreken ook zeker een rol bij xenofobie. Het kan zo 

zijn dat mensen bang zijn dat mensen die ‘anders’ zijn een bedreiging zijn 

voor hun economische situatie, banen, macht of geld.  

3. Vergelijkende invalshoek 

Bij deze invalshoek wordt er gekeken naar de verschillen tussen mensen. Dat 

is zeker het geval bij xenofobie. Xenofobie is simpelweg angst voor een 

vreemdeling. Als er verschillen zijn tussen mensen kunnen ze als ‘anders’ en 

dus als vreemd worden gezien.  

4. Sociaal-culturele invalshoek  

Hierbij gaat het over verschillende normen en waarden en over de verschillen 

in cultuur. Dit past zeker bij xenofobie omdat xenofobie kan voortkomen uit 

angst dat de cultuur zal veranderen. Mensen met xenofobie kunnen bang zijn 

dat mensen met een andere cultuur hun eigen cultuur zullen veranderen en dit 

is iets wat ze niet willen. Ook kan het zijn dat ze bang zijn om met mensen die 

‘anders’ zijn in contact te komen, het kan zijn dat deze mensen andere 

normen en waarden hebben dan dat ze gewend zijn. Het kan dan dus 

voorkomen dat ze angstig worden hiervoor want ze willen niks fout doen. 
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Om het over een onderwerp te doen moesten de te beantwoorde vragen vallen 

onder het thema pluriforme samenleving. Een pluriforme samenleving is een 

samenleving waarin mensen van verschillende sociale klassen, godsdiensten en 

levensstijlen met elkaar samenleven. Dat is in Nederland het geval. Xenofobie 

heeft hier iets mee te maken omdat mensen bang zijn voor vreemdelingen. Als 

iemand ‘anders is wordt hij of zij automatisch vaak als vreemd beschouwd. Als er 

in Nederland dus mensen wonen van verschillende levensstijlen, godsdiensten en 

sociale klassen kun je concluderen dat er voor mensen met xenofobie erg veel 

‘vreemdelingen in ons land zijn. Het anders zijn van mensen is een het gene waar 

mensen met xenofobie bang voor zijn. 
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2. Context 

Onze derde deelvraag richt zich op de leerlingen van het Udens college en dus 

hebben wij hebben onze enquête verspreid over op het Uden college havo/vwo. 

Het Udens college is een voortgezet en beroepsonderwijs in de gemeente Uden 

in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het Udens college heeft twee 

sectoren en ook twee verschillende locaties, je hebt sector vmbo die te vinden is 

in Uden Kleinveld 25 en je hebt de sector havo/vwo die te vinden is in Uden 

President Kennedylaan 22 b. die laatste dus sector havo/vwo is de plek waar wij 

ons onderzoek hebben afgenomen. De leerlingen hier bestaan uit jongens en 

meidjes, we hebben veel verschillende leeftijden hier, omdat de leerlingen hier 

ongeveer vijf tot zes jaar op school zitten. Dit is natuurlijk fijn voor ons onderzoek, 

omdat we dan veel verschillende meningen hebben. Op deze school hebben we 

te maken met leerlingen van verschillende afkomsten dus ook verschillende 

culturen, ook dit is fijn en nuttig voor ons onderzoek.  
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3. Hoofd – en deelvragen 

Al met al leidt het voorgaande tot de volgende hoofd- en deelvragen: 

Hoofdvraag: 

Wat is de voedingsbodem voor xenofobie en hoe uit zich dit in de samenleving?   

Deelvragen: 

1. Wat wordt er verstaan onder het begrip xenofobie?  

2. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan xenofobie?  

3. Wat zijn de gevolgen van xenofobie voor de samenleving?  

4. Hoe kijken leerlingen op het Udens College naar xenofobie?  
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        Wat wordt er verstaan onder het begrip xenofobie? 

Xenofobie betekend angst voor vreemdelingen.1 De mensen met xenofobie zijn bang 

voor mensen van een ander ras, huidskleur, cultuur, religie, etc. Vaak wordt dit 

vergeleken met vreemdelingenhaat, maar dit hoeft niet het geval te zijn. ze voelen 

vooral angst voor het gene wat ze niet kennen. Dit kan zich uiten in dat ze zich 

gespannen voelen bij vreemdelingen of zich moeizaam kunnen gedragen bij het 

ontmoeten van vreemdelingen. Het is dus geen haat, maar echt een vorm van 

angst.2 

Het woord xenofobie komt uit het Grieks, xenos betekend betekent vreemd of 

vreemdeling en fobie is het welbekende woord voor angst.3 Letterlijk vertaald is het 

dus vreemdelingenangst. En dat is het tegenovergestelde van xenofilie wat juist 

betekend dat je van vreemde dingen houdt, denk aan een vreemde taal of cultuur.4 

Xenofobie kom je vooral vaak tegen in de politiek, of te minsten dan is xenofobie 

meest zichtbaar. Heel veel politici gebruiken xenofobie, hebben het of proberen het 

op te roepen bij het volk. Maar de meerderheid van de politici is tegen deze fobie en 

roept zijn collega’s op om ermee te stoppen. Zo is er op 23 juli 2018 dit artikel 

verschenen waarin veel politici een oproep doen om te stoppen met xenofobie in de 

politiek.  

 

Oproep: Politici, stop met het inspelen op xenofobie en racisme 

De recente uitspraken van Stef Blok, maar ook beweringen van andere politici 

voeden racistische onderstromen in onze maatschappij. Dat menen schrijver 

Meredith Greer, kunstenaar Tinkebell, politicus Sylvana Simons, geschiedschrijver 

Geert Mak en nog ruim 60 ondertekenaars van deze open brief. Daarin roepen zij 

politici op om hun verantwoordelijkheid te nemen. 

(Redactie 23 juli 2018, 11:25) 

 

 ‘Doe normaal of ga weg’ - Mark Rutte 

‘Antiracisme-demonstranten vallen onze tradities aan’ - Raymond Knops 

‘De bijstand en Nederlanderschap moet je verdienen’ - Klaas Dijkhoff 

                                                           
1 Ensie.nl, 11-04-15, betekenis en definitie xenofobie, geraadpleegd op 25-03-19, van 
https://www.ensie.nl/redactie-ensie/xenofobie 
2 ibidem 
3 Marleen Hoek, 14-11-16, wat is… xenofobie?, geraadpleegd op 25-03-19, van 
http://www.psyblog.nl/2016/10/14/xenofobie-vreemdelingenangst-oorzaken-oplossingen/ 
4 Ensie.nl, 11-04-15, betekenis en definitie xenofobie, geraadpleegd op 25-03-19, van 
https://www.ensie.nl/redactie-ensie/xenofobie 

https://www.ensie.nl/redactie-ensie/xenofobie
http://www.psyblog.nl/2016/10/14/xenofobie-vreemdelingenangst-oorzaken-oplossingen/
https://www.ensie.nl/redactie-ensie/xenofobie
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‘Immigratie en globalisering brachten de clash of civilizations in ‘ons huis’. De 

‘gewone Nederlanders’ bleven verweesd achter. Alsof de elite er met hún vrijheid en 

gelijkheid vandoor ging en ze aan de nieuwkomers gaf.’ - Sybrand Buma 

 

Het is slechts een kleine greep uit uitspraken die bewindslieden en 

volksvertegenwoordigers van regeringspartijen de afgelopen jaren deden over onze 

samenleving. Sinds afgelopen week is daar een nieuw dieptepunt aan toegevoegd: 

 

‘Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar 

de oorspronkelijke bevolking nog woont (...) en waar een vreedzaam 

samenlevingsverband is. Ik ken het niet.’ - Stef Blok 

 

Wij maken ons grote zorgen. Politici van onze regeringspartijen lijken het steeds 

normaler te vinden om actief op te roepen tot een tweedeling in onze samenleving. 

Uitspraken die tien, twintig jaar geleden onvoorstelbaar waren, worden zonder 

blikken of blozen uit de mouw geschud. En eigenlijk – zo zegt onze minister van 

Buitenlandse Zaken nu – is elke migrant een bedreiging voor de sociale vrede. Want: 

een samenleving waar meerdere culturen vreedzaam samenleven bestaat niet. 

Xenofobie, een eufemisme voor vreemdelingenhaat, is iets waar hij ‘pragmatisch’ 

over is. 

 

Het lijkt wel alsof iedere politicus die in debatten over migratie, integratie, of identiteit 

de grens opzoekt, niet doorheeft dat die grens daardoor opschuift. Steeds verder 

naar de kant van racisme, ontmenselijking en discriminatie. 

 

Iedere keer dat een bewindspersoon – iemand die bóven de partijen moet staan en 

verantwoordelijk is voor het welzijn van álle Nederlanders – dergelijke ideeën 

ventileert, voelen racistische onderstromen in onze maatschappij zich gesterkt. Ook 

al wordt er daarna teruggekrabbeld. Ook al worden woorden in halfslachtige excuses 

afgezwakt, genuanceerd of ingeslikt. Uitspraken als deze kún je niet terugnemen. Ze 

zijn de wereld al in geslingerd. Ze hebben zich al genesteld en ingekapseld in onze 

maatschappij. 

 

Juist dit soort uitspraken zet onze vreedzame samenleving onder druk. 

Juist dit soort uitspraken graaft, creëert en verstevigt een maatschappelijke kloof. 

Juist dit soort uitspraken legitimeert racisten en extreemrechtse radicalen in hun 

hetze tegen iedereen die anders is. 
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Beste politici, wij verzoeken u dringend om uw verantwoordelijkheid te nemen. Stop 

met het inspelen op de alsmaar groeiende xenofobe en racistische angsten in onze 

samenleving. Stop met het verschuiven van de grens van het acceptabele in ons 

maatschappelijk debat. Stop met het voeden van de tweedeling tussen een fictief ‘wij’ 

en ‘zij’. De effecten hiervan op onze samenleving zijn ontwrichtend, polariserend, en 

hebben reële effecten op echte mensen. Op Nederlanders, die net zo normaal en 

gewoon zijn als alle anderen. Nederlanders die het verdienen met respect 

vertegenwoordigd te worden door hun regeringsleiders.5 

 

Zoals je in dit artikel wel kon lezen zijn ook de politici klaar met xenofobie en zeker 

als hun collega’s er misbruik van maken. De politici kunnen zo racisme oproepen en 

dat kan weer doorslaan in xenofobie en zo roepen bepaalde politici een hekel op aan 

buitelanders en vreemde. Wanneer dat uit te hand loop kan er zelfs geweld 

plaatsvinden.6 

 

Er zijn verschillende soorten xenofobie, je hebt twee soorten: 

1. Xenofobie kan zich keren tegen een bevolkingsgroep in een samenleving. 
Denk dan aan immigranten of zelfs mensen die oorspronkelijk uit een ander 
land komen maar wel al jaren in Nederland wonen. In zeer uiterste gevallen 
kan deze soort xenofobie leiden tot volkerenmoord, denk dan bijvoorbeeld aan 
de Holocaust.7 

2. Xenofobie kan zich ook keren tegen culturele elementen, die als vreemd 
ervaren worden. Deze vorm is wel minder gewelddadig, omdat er haast nooit 
geweld tegen een persoon wordt gebruikt bij deze vorm. Wel kan deze vorm 
leiden tot afsluiting van de buitenwereld.8 

                                                           
5 De Volkskrant, 23-7-19, oproep: politici, stop met het inspelen van xenofobie en racisme, 

geraadpleegd op 18-3-19, van https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/oproep-politici-stop-met-

het-inspelen-op-xenofobie-en-racisme~b6cf921f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 

6 Ensie.nl, 11-04-15, betekenis en definitie xenofobie, geraadpleegd op 13-05-2019, van 

https://www.ensie.nl/redactie-ensie/xenofobie 

7 Wikipedia.org, (z.d) geraadpleegd op 13-05-19, van https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Xenofobie, 13-
05-2019 
8 ibidem 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/oproep-politici-stop-met-het-inspelen-op-xenofobie-en-racisme~b6cf921f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/oproep-politici-stop-met-het-inspelen-op-xenofobie-en-racisme~b6cf921f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://www.ensie.nl/redactie-ensie/xenofobie
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Xenofobie
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Als je nu denkt dat xenofobie hetzelfde is als discrimineren 

heb je het fout. Want het is namelijk niet hetzelfde. 

Discriminatie wordt er onterecht verschil gemaakt in de 

behandeling van mensen, er wordt dan verschil gemaakt in 

bijvoorbeeld geslacht of godsdienst.9 Dit is dus niet hetzelfde 

als xenofobie, want dat is echt angst en discriminatie is het 

verkeerd behandelen van iemand op basis van dat de 

persoon anders is dan jou. Wel kan discriminatie een gevolg 

zijn van xenofobie, maar dit hoeft zeker niet het geval te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Rijksoverheid.nl, (z.d.) , geraadpleegd op 20-05-19, van 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie/vraag-en-antwoord/wat-is-discriminatie  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie/vraag-en-antwoord/wat-is-discriminatie
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Welke oorzaken liggen ten grondslag aan xenofobie? 

Er zijn verschillende oorzaken te noemen voor xenofobie. Omdat xenofobie een fobie 

is, is er geen universele specifieke oorzaak die ertoe leidt.10 Er zijn wel bepaalde 

factoren die meespelen bij het ontstaan van xenofobische gevoelens of gedachten.   

Het was niet echt mogelijk om deze vraag systematisch uit te werken volgens de vier 

invalshoeken. Dit komt doordat de meeste oorzaken niet tot een maar tot meerdere 

invalshoeken behoren. Er zijn ook enkele oorzaken die niet echt bij een van de vier 

invalshoeken paste.  

Groepsdenken en Hokjesdenken 

De eerste te noemen oorzaak voor 

xenofobie is het groepsdenken en het 

zogenaamde ‘’hokjesdenken’’.11 

'Meubelstukken delen we in als "tafel" of 

"stoel", mensen als "islamiet" of 

"autochtone Nederlander". Mensen worden 

vaak ingedeeld als  "zij" versus "wij". Het is 

een bril om naar de wereld te kijken. 

Combineer dat echter met de fundamentele 

behoeften om bij een groep te horen en om 

ons goed te voelen over onszelf, en de 

neiging tot vooroordelen is geboren’ 

(Doosje, 2004). Deze bril om naar de wereld te kijken heeft iedereen, ook al is dit 

onbewust of onbedoeld. Vooroordelen spelen een grote rol bij xenofobie. 'Door slecht 

te denken over andere groepen, voelen mensen zich beter over hun eigen groep, en 

daardoor beter over zichzelf. Het hokjesdenken kleurt onze hele waarneming. Van de 

eigen groep zien en onthouden we vooral de positieve, goede en leuke 

eigenschappen, van buitenstaanders of andere groepen onthouden we slechts de 

negatieve en slechte eigenschappen. Groepsgenoten kennen we intelligentie en 

verfijnde gevoelens toe buitenstaanders vooral basale emoties. Van groepsgenoten 

zien we de individuele verschillen, van buitenstaanders vooral het stereotype’ 

(Doosje, 2004). We delen mensen dus in in hokjes. We hebben snel de neiging om 

mensen met bijvoorbeeld hetzelfde geloof allemaal als hetzelfde te beschouwen, 

terwijl het in werkelijkheid allemaal verschillende individuen zijn met een eigen 

persoonlijkheid. Vooroordelen ontstaan dus erg makkelijk en snel. Dr. Maykel 

Verkuyten, sociaalpsycholoog van het European Research Centre on Migration and 

Ethnic Relations aan de Universiteit Utrecht heeft veel onderzoeken gedaan maar 

benadrukt dat ze niet bewijzen dat afkeer van vreemden aangeboren is. 'We zijn 

weliswaar van nature op de eigen familie of groep gericht die bieden steun en 

vertrouwen. Maar dat is nog wat anders dan afkeer van vreemden. Het is dus niet zo 

dat je wordt geboren met xenofobie of niet, het is iets wat ergens in je leven kan 

                                                           
10 Rob, (z.d.), Wat is xenofoob en wat is de betekenis van Xenofobie?, geraadpleegd op 8-4-19, van 
https://tallsay.com/page/4294971998/wat-is-xenofoob-en-wat-is-de-betekenis-van-xenofobie 
11 Jean-Pierre Geelen, 11-08-10, Bang volgens het boekje, geraadpleegd op 13-04-19 , van De 
Volkskrant. 

https://tallsay.com/page/4294971998/wat-is-xenofoob-en-wat-is-de-betekenis-van-xenofobie
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ontstaan, of je het nu wil of niet. (Verkuyten, 2003). 12 Deze oorzaak heeft te maken 

met de vergelijkende invalshoek. Omdat je mensen onderling vergelijkt met elkaar. 

 

Instabiliteit in de samenleving 

De tweede oorzaak van xenofobie is instabiliteit in de samenleving. Mensen 

associëren xenofobie vaak met politieke en economische instabiliteit. Onstabiele 

tijden kunnen zorgen voor een toename in migratie over de wereld. Als migranten 

een land binnen komen worden ze door de lokale bevolking als ‘anders’ beschouwd. 

Volgens de ‘social identity theory’, hebben mensen de neiging om de wereld te 

verdelen in zij versus wij. De mensen die bij ‘de wij’ horen noem je de in-group en de 

mensen die bij ‘de zij’ horen noem je de out-group. Als er nieuwe mensen in een land 

komen zullen de mensen die er al wonen de nieuwkomers zien als de out-group. 

Xenofobische gedachtes en gedrag worden vaak getriggerd door de angst dat 

buitenstaanders een bedreiging vormen voor de gemeenschap of het land. Dit kan 

uitgelegd worden door middel van de ‘realistic group conflict theory’. Volgens deze 

theorie ontstaat er een conflict tussen twee groepen doordat er een strijd is om 

schaarse goederen te bemachtigen, zoals territorium, macht en welvaart. De mensen 

in de in-group zijn dan bang dat mensen uit de out-groep dingen van hun afpakken. 

Denk hierbij aan banen, huizen of juist dat ze veel geld kosten en dat er zo minder 

geld naar de mensen in het eigen land gaat. Deze strijd leidt vervolgens tot negatieve 

vooroordelen of negatieve gedachten over de out-groep. Mensen zoeken in 

onstabiele tijden naar een oorzaak voor de instabiliteit. Buitenstaanders, leden van 

de out-group, worden gebruikt als zondeblok hiervoor.13 Deze oorzaak heeft te 

maken met de sociaaleconomische invalshoek, omdat er een sociale en 

economische dreiging ontstaat. 

 

Bedreiging 

De derde oorzaak van xenofobie heeft te maken met het snel bedreigd voelen van 

mensen. Volgens de ‘integrated theory of prejedice’ zijn vooral waarnemingen van 

bedreigingen van belang bij het ontstaan van angst en vooroordelen voor de out-

goup. Volgens deze theorie zijn er vier soorten bedreigingen die een rol spelen bij 

het ontstaan van xenofobische gevoelens en gedachten. 

 

- Realistische bedreiging, hierbij heeft de in-group het gevoel dat de out-group een 

bedreiging vormt voor de economische en politieke macht van de in-group. Ze zijn 

bijvoorbeeld bang dat iemand uit de out-group aan de macht komt.  

- Symbolische bedreiging, hierbij voelt de in-group zich bedreigt door de 

groepsverschillen wat betreft waarden, normen en overtuigingen. Dit ontstaat 

gedeeltelijk omdat de in-group overtuigd is dat hun eigen normen en waarden correct 

                                                           
12  Jean-Pierre Geelen, 11-08-10, Bang volgens het boekje, geraadpleegd op 13-04-19 , van De 
Volkskrant. 
13 Marleen Hoek, 14-11-16, wat is… xenofobie?, geraadpleegd op 11-3-19 , van 

http://www.psyblog.nl/2016/10/14/xenofobie-vreemdelingenangst-oorzaken-oplossingen/ 
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zijn en niet die van de out-group. Dit zie je vooral terug op religieus gebied. 

- Intergroup angst, hierbij voelen mensen zich bedreigt als ze mensen van de out-

group om moeten gaan. Dit komt doordat ze bang zijn voor een negatieve uitkomst 

van zichzelf. Ze zijn bang om geconfronteerd te worden met iets onbekends, dit zou 

kunnen zorgen voor een beschamende situatie. Iemand kan zich bijvoorbeeld 

onbedoeld ongepast gedragen omdat hij de gebruiken van de out-group niet kent. 

Omdat we hier bang voor zijn en dit niet willen wordt dit gezien als bedreiging. 

Simpelweg zijn we dus gewoon bang om iets fout te doen en willen we dit vermijden. 

- Negatieve stereotypes, hierbij wekken stereotypes gevoelens van angst op, 

wanneer mensen van de in-group omgaan met mensen in de out-group. Ze willen 

contact met mensen uit de out-group liever uit de weg gaan en zo worden de 

stereotypes alleen maar erger. 14 

Er is nog een vijfde bedreiging te noemen. Deze wordt niet genoemd in de 

‘integrated theory of prejedice’, maar het is wel een erg belangrijke die ook vaak 

terug gezien wordt.  

- Culturele bedreiging, vreemdelingen worden vaak beschouwd als een gevaar voor 

de cultuur, tradities en gewoonten van de lokale bevolking. Vreemdelingen worden 

gezien als bedreiging voor het lokale erfgoed en de erfenis. 15  

Doordat deze bedreigingen (onbewust) ontstaan, gaan wij als mens vaak 

automatisch vooroordelen ontwikkelen. De realistische bedreiging komt het meest 

voor en is ook het best zichtbaar in de samenleving. Op dit moment zie je deze 

bedreiging vooral terug op de arbeidsmarkt. In bepaalde sectoren zijn de banen 

schaars en neemt de concurrentie dus toe. De in-group ziet de out-group als 

bedreiging voor hun baan. Ook de culturele bedreiging zie je goed terug. Denk 

bijvoorbeeld aan de zwartepietendiscussie. Veel Nederlanders zijn hier boos over 

omdat ze vinden dat ‘donkere mensen’ onze cultuur willen afpakken. Zo ontwikkelen 

ze een stereotypisch beeld voor alle buitenlanders. Deze oorzaak heeft zowel met de 

sociaal-culturele invalshoek als de sociaaleconomische invalshoek te maken, omdat 

het te maken heeft met de verschillen in cultuur, normen en waarden, maar ook weer 

met de sociale en economische dreigin. 

 

Bepaalde gebeurtenissen 

De vierde oorzaak van xenofobie is een persoonlijke oorzaak. Angst voor een 

vreemde kan voortkomen uit een ernstig trauma, een ervaring of iets wat je gezien of 

gehoord hebt. Het kan dus dat een persoon bijvoorbeeld een aanslag heeft 

meegemaakt die is gepleegd door een buitenlander of iemand met een donkere 

huidskleur. Dit kan ervoor zorgen dat deze persoon zo automatisch bang wordt voor 

                                                           
14 Marleen Hoek, 14-11-16, wat is… xenofobie?, geraadpleegd op 11-3-19, van 

http://www.psyblog.nl/2016/10/14/xenofobie-vreemdelingenangst-oorzaken-oplossingen/ 

15 Anup Patwardhan, 29-03-19, Causes and effects of Xenophobia, the strange fear of strangers, 
geraadpleegd op 26-05-19, van https://psychologenie.com/causes-effects-of-xenophobia 

http://www.psyblog.nl/2016/10/14/xenofobie-vreemdelingenangst-oorzaken-oplossingen/
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alle buitenlanders of getinte mensen en dus een angst en een negatief beeld over ze 

ontwikkeld. Door deze ene gebeurtenis kan er dus een vooroordeel ontstaan voor 

iedereen die bijvoorbeeld donkergekleurd is of uit het buiteland komt.16 Je hoeft het 

niet perse  echt zelf meegemaakt te hebben, het kan ook gewoon zo zijn dat je iets 

op het nieuws hebt gezien of in de krant hebt gelezen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over 

iemand met een bepaald geloof die iets slechts heeft gedaan, als dit vaker voorkomt 

zullen mensen een vooroordeel en/of angst ontwikkelen voor iedereen met dit geloof. 
17  

Invloed van anderen 

De vijfde oorzaak van xenofobie is de invloed van anderen. Xenofobie kan 

voortkomen uit een bepaalde opvoeding. Als je ouders je bijvoorbeeld leren dat 

buitenlanders slecht zijn, kan je hier als kind een angst of negatieve gevoelens voor 

ontwikkelen. Je ziet vaak dat xenofobische gevoelens voortkomen uit een slechte 

opvoeding. Het is daarom belangrijk dat je als ouder je kind leert niet zomaar 

vooroordelen over iemand te hebben, dat ze niet zomaar bang voor iemand die 

anders is hoeven te zijn en dat ze iedereen gelijk moeten behandelen.  Dat mensen 

een angst ontwikkelen voor mensen die anders zijn kan ook voortkomen uit mensen 

met veel invloed, bijvoorbeeld politici. Er zijn bepaalde politici die bijvoorbeeld erg 

tegen buitenlanders of mensen met een bepaald geloof zijn. Het kan dan zo zijn dat 

ze hier uitspraken over doen in bijvoorbeeld een debat. Dit kan er weer voor zorgen 

dat aanhangers van die politicus / politieke partij hierdoor beïnvloed worden en 

hetzelfde gaan denken. 18 Deze oorzaak hoort bij de politiek-juridische invalshoek. 

Denkbeelden en overtuigingen 

Een zesde te noemen oorzaak van xenofobie zijn bepaalde denkbeelden en 

overtuigingen die spelen in onze samenleving. Deze denkbeelden en/of 

overtuigingen hangen vaak samen met het ontwikkelen van xenofobische gevoelens 

en/of gedachten.  Uit onderzoek van PSYBLOG blijkt dat xenofobie geassocieerd 

kan worden met de volgende overtuigingen: 

- Ethnocentrism; een overtuiging dat een eigen groep of een eigen cultuur superieur 

is aan andere groepen en culturen. Deze overtuiging zie je veel terug in ons verleden 

maar is er nog steeds.  

- De overtuiging dat je nationale identiteit voorkomt uit de plek waar je geboren bent, 

en niet uit de inzet die je toot voor de nationale cultuur en de nationale bevolking. 

- Nationalisme: een overtuiging dat je eigen land superieur is aan andere landen. Net 

                                                           
16 Rob, (z.d.), Wat is xenofoob en wat is de betekenis van Xenofobie?, geraadpleegd op 8-4-19, van 
https://tallsay.com/page/4294971998/wat-is-xenofoob-en-wat-is-de-betekenis-van-xenofobie 
17 Rob, (z.d.), Wat is xenofoob en wat is de betekenis van Xenofobie?, geraadpleegd op 8-4-19, van 
https://tallsay.com/page/4294971998/wat-is-xenofoob-en-wat-is-de-betekenis-van-xenofobie 
18 Peter Giesen, 5-11-18, Is Nederland echt zo stil over xenofobie en racisme?, geraadpleegd op 25-3-
19, van  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-nederland-echt-zo-stil-over-xenofobie-en-
racisme-~b559203a/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 

https://tallsay.com/page/4294971998/wat-is-xenofoob-en-wat-is-de-betekenis-van-xenofobie
https://tallsay.com/page/4294971998/wat-is-xenofoob-en-wat-is-de-betekenis-van-xenofobie
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-nederland-echt-zo-stil-over-xenofobie-en-racisme-~b559203a/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-nederland-echt-zo-stil-over-xenofobie-en-racisme-~b559203a/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
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als het Ethnocentrism zie je deze overtuiging ook veel terug in ons verleden maar je 

ziet ook deze nog steeds terug. 

- High social dominance orientation; de overtuiging dat er ongelijkheden zijn in de 

samenleving en dat we leven in een hiërarchische wereld. Mensen met deze 

overtuiging vinden dat er vaste structuren aangehouden moeten worden. Zo vinden 

ze bijvoorbeeld dat mensen die in een land geboren zijn een hoger aanzien moeten 

hebben dan mensen die het land zijn ingekomen als immigrant.  19 Deze oorzaak valt 

onder de sociaaleconomische invalshoek. 

Ons verleden 

Een zevende te noemen oorzaak van Xenofobie ligt in ons verleden. Deze oorzaak is 

weer onder te verdelen in twee oorzaken. 

De eerste oorzaak heeft te maken met dat men vroeger in groepen samenleefden, 

andere groepen werden automatisch gezien als vijand, slecht of anders, zonder dat 

we ze kenden. Sommige psychologen denken dat deze gedachten nog steeds onder 

ons spelen. ‘’ vertrouwd is prettig, vreemd kan verwarrend of bedreigend zijn’, zegt 

massapsycholoog dr. Jaap van Ginneken (Universiteit van Amsterdam). Hij is een 

van de psychologen die denkt dat de oorsprong van xenofobie ligt in de tijd dat 

mensen, en hun voorgangers, in kleine groepen leefden. De ontmoeten met andere 

groepen, vreemden, zorgde altijd voor angst en verliep niet altijd even vreedzaam.20 

De tweede oorzaak van xenofobie kan te maken hebben met iets wat er in het 

verleden is gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan de tweede wereldoorlog. Er is een groot 

aantal joden wat nog steeds bang is voor Duitsers, door de vreselijke gebeurtenis uit 

het verleden. De mensen die echter nu in Duitsland wonen hebben hier helemaal 

niks mee te maken en vinden het zelf hoogstwaarschijnlijk ook vreselijk wat er is 

gebeurd. Zo zijn er meer gebeurtenissen geweest in het verleden die hebben 

gezorgd voor xenofobische gevoelens of gedachten. Dit hangt ook weet samen met 

de oorzaak ‘persoonlijke ervaring of trauma’. Deze oorzaak past niet echt bij een van 

de invalshoeken. 

Intuïtie 

Volgens dr. David DeSteno heeft intuïtie ook te maken met xenofobie. Hij zegt dat we 

er soms niks aan kunnen doen, het gebeurt vanzelf. De mens ontwikkeld onbewust 

vooroordelen en denkt automatisch in hokjes. Dit gaat wel over de minder extreme 

gevallen van xenofobie. Geen ernstige haat of angst. ‘’ Hoe schrikbarend makkelijk 

tegenstellingen tevoorschijn getoverd kunnen worden, uit het niets, werd afgelopen 

mei weer eens beschreven in het tijdschrift Psychological Science. Verdeel 

proefpersonen in twee groepen, geef ze respectievelijk rode en blauwe polsbanden, 

maak de 'rooien' een beetje boos en voilà, ze reageren negatief op de 'blauwen'. Ze 

                                                           
19 Marleen Hoek, 14-11-16, wat is… xenofobie?, geraadpleegd op 15-4-19, van 
http://www.psyblog.nl/2016/10/14/xenofobie-vreemdelingenangst-oorzaken-oplossingen/ 
20 Jean-Pierre Geelen, 11-08-10, Bang volgens het boekje, geraadpleegd op 13-04-19 , van De 
Volkskrant. 
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zullen zichzelf beschouwen als ‘beter’, ze blauwen als anders, vreemd of slechter. De 

onderzoeker, dr. David De Steno van de Amerikaanse Northeastern University, 

draaide voor de verklaring zijn hand niet om. Boosheid wijst op vijandigheid of 

dreiging. Dan moet je niet overpeinzen maar reageren, snel en intuïtief. En die 

intuïtie zegt dat dreiging meestal van buiten komt. Wantrouw dus de buitenstaander. 

De negatieve reactie op de verkeerde kleur polsband kwam automatisch 'en 

onbewust; basale reacties die de mens ooit nodig had om te overleven, hebben zich 

genesteld in de diepe, primitieve hersenkernen, ontoegankelijk voor politiek correcte 

correcties. Zo zijn veel blanke Amerikanen, ongeacht of ze zich racistisch of tolerant 

uitlaten, schrikachtiger en wordt een hersenkern voor angst actief, zodra ze een foto 

van een zwarte Amerikaan zien. Dit onderzoek toont aan dat xenofobische 

gedachten onbewust en onbedoeld opkomen. Dit is wel een lichtere vorm van 

xenofobie. Het ligt dus aan onze intuïtie dat dit zo gebeurt. Ook deze oorzaak past 

weer niet echt bij een van de invalshoeken 

Omgekeerd het zelfde 

Verkuyten: 'Voorheen was dat de economische bedreiging; de vrees dat banen en 

huizen naar buitenlanders gaan. Na de moord op Pim Fortuyn maten we dat veel 

autochtonen zich persoonlijk bedreigd voelen. Terwijl allochtone moslims vaker hun 

groep bedreigd zien: hun geloof zit in het verdomhoekje en hun cultuur wordt niet 

geaccepteerd. 'Dat verscherpt de tegenstelling, want, zegt Verkuyten: 'Naarmate 

men zich minder geaccepteerd voelt, denkt men negatiever over andere groepen.' 

Dat geldt nu voor beide groepen en dat drijft hen uit elkaar. Als twee groepen elkaar 

niet accepteren uit dit zich in woede en uit deze woede komt vaak ook angst. 21 Deze 

oorzaak kun je weer moeilijk bij een van de invalshoeken indelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Jean-Pierre Geelen, 11-08-10, Bang volgens het boekje, geraadpleegd op 20-4-19, van De 
Volkskrant. 
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/cultuur_vermenging_xenofobie_bronnen.htm 
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Wat zijn de gevolgen van Xenofobie voor de samenleving? 

Dat xenofobie bestaat, is nog geen groot probleem. Waar het naar kan leiden is waar 

het om gaat. Xenofobie leidt tot afwijzing en soms zelfs moord van hetgeen waar 

men angst voor heeft. Een aantal belangrijke kenmerken die voorkomen uit 

xenofobie zijn racisme, genocide en etnische zuiveringen.22 De gevolgen hiervan zijn 

een aantal gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld over de afgelopen eeuw. 

Apartheid 

Tussen 1948 en 1995 heerste er een sterke vorm van xenofobie in Zuid-Afrika. Dit 

was de periode van de Apartheid. Apartheid is het Afrikaanse woord voor het 

systeem dat zich focuste op rassenscheiding. Dit is een gevolg van xenofobie. Deze 

rassenscheiding is namelijk ontstaan uit het verschil in huidskleur en het verschil in 

ontwikkeling. De blanken zagen de mensen met een donkere huidskleur namelijk als 

minderwaardig. Dit kwam, doordat de oorspronkelijke Afrikanen minder ontwikkeld 

waren dan de Europeanen die toen Afrika ontdekten. Deze xenofobische gevoelens 

van de blanke Europeanen zijn zo erg gegroeid, 

waaruit de tijd van Apartheid is ontstaan. Dit 

werd nog erger toen het ontwikkelde deel van 

de oorspronkelijke bevolking om gelijke rechten 

ging vragen. Zo kregen ze een werkverbod in 

stedelijke gebieden, kregen ze onderwijs op een 

veel lager niveau dan blanke mensen, mochten 

ze op bepaalde bankjes niet zitten en werden in 

het openbaar vervoer soms zelfs niet binnen gelaten. op het plaatje hiernaast is een 

bordje te zien waarop deze onderscheiding duidelijk wordt aangegeven. Uiteindelijk 

werd er zelfs besloten dat de bevolking met een donkere huidskleur niet meer in de 

steden mochten wonen, maar aan de rand van de stad in de sloppenwijken. Daar 

woonden ze met miljoenen in hutjes zonder elektriciteit en water. Toen ze in opstand 

kwamen werden ze zelfs beschoten.23 Hier speelt het xenofobische gevoel ook een 

grote rol, aangezien de mens het voor zijn gevoel goed deed om het andere slechte 

volk uit te schakelen. In deze periode speelden racisme en etnische zuiveringen die 

ontstaan zijn uit xenofobische gevoelens een erg grote rol.  

Tweede Wereldoorlog 

De Tweede Wereldoorlog is ontstaan vanuit het uitgangspunt dat alle rassen naast 

het Arische ras slecht zijn. De xenofoob die hierin de leiding had, was Adolf Hitler. Hij 

was tegen zigeuners, homoseksuelen en jehova’s-getuigen. Hitler had het vooral 

gemunt op Joden. De oorzaak hiervan was dat Adolf Hitler dacht dat Joden 

parasiteerden op andere volken. Hitler ging er dus vanuit dat een ander onbekend 

volk de tegenstander was en uitgeroeid moest worden. Hij had te maken met angst, 

                                                           
22 Anup Patwardhan, 26-03-18, Causes and Effects of Xenophobia, the Strange Fear of Strangers, geraadpleegd 
op 20-04-19, PsycholoGenie. https://psychologenie.com/causes-effects-of-xenophobia 
23 Lilian Visser, Apartheid (1948-1990) rassenscheiding in Zuid-Afrika, geraadpleegd op 27-04-19, Historiek.net. 
https://historiek.net/apartheid-1948-1990/6826/  
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of in dit geval zelfs haat voor vreemdelingen.24 In deze oorlog zijn de drie 

kenmerkende gevolgen van xenofobie zeer duidelijk zichtbaar. De eerste stap van 

Hitler was het goed naar voren laten komen dat de Joodse mensen anders waren. 

Joden moesten namelijk verplicht een ster met daarop het woord Jood borduren. 

Hierdoor werden ze door mensen op straat al als minderwaardig gezien. Er heerste 

veel racisme. De volgende stap van Hitler was het vervoeren van Joden naar 

concentratiekampen, omdat hij vond dat ze niet bij het gewone volk hoorden. Dit was 

een etnische zuivering. Hier moesten ze werken, omdat hij ze als minder zag. 

Daarna besloot hij dat hij van het Joodse volk af wilde. Hij liet ze vergassen in de 

concentratiekampen. Hier spreken we van genocide.25 

Srebrenica 

Xenofobie kan in het ergste geval leiden tot etnische zuiveringen en genocide. 

Een recent voorbeeld is dat van 1995. Karadzic had de leiding bij de systematische 

etnische zuiveringen in dat jaar. Het leger van Bosnië heeft honderdduizenden 

Bosnische moslims en Kroaten verdreven. Ook zat Karadzic achter de genocide op 

8.000 moslimmannen en heeft levenslang gekregen. Zijn doel was dus het uitroeien 

van mensen met een bepaalde geloofsovertuiging, in dit geval de moslims.26 

Rwanda 

Toen de president van Rwanda in 1994 werd vermoord namen de militairen de 

macht. Zij behoorden tot de Hutu’s en leefden al voor lange tijd in conflict met de 

Tutsi’s. Dit waren de twee grootste stammen in het land. De Hutu’s grepen deze 

gelegenheid om volledig van de Tutsi’s af te komen. De Tutsi’s werden massaal 

vermoord. Dit is een duidelijk voorbeeld van xenofobie, omdat er eigenlijk geen 

duidelijke aanleiding was naar het conflict tussen deze stammen.27 De xenofobische 

gevoelens namen in deze situatie de overhand en zorgden er uiteindelijk voor dat de 

Hutu’s er zelfs toe in staat waren om het andere volk uit te roeien. 

 

 

 

 

                                                           
24 Joost Nederpelt, 05-05-17, Geschiedenisles: Hoe begon de Tweede Wereldoorlog en hoe liep het af?, 
geraadpleegd op 04-05-19, NU.nl. https://www.nu.nl/dvn/4668651/geschiedenisles-begon-tweede-
wereldoorlog-en-liep-af.html 
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26 Coen van de Ven, Wat gebeurde er in Srebrenica?, geraadpleegd op 04-05-19, NPO, 
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27 Achtergrond: de Rwandese genocide, geraadpleegd op 11-05-19, niod. https://www.niod.nl/nl/rwanda-20-
jaar-na-de-genocide/achtergrond-de-rwandese-genocide 
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Hier en nu 

Deze gebeurtenissen zijn allemaal een aantal jaren geleden gebeurd, maar in het 

heden zien we nog dagelijks uitingen van xenofobie. Een voorbeeld hiervan is dat 

van een Amerikaanse man in West-Europa. Hij beschreef dat hij op meerdere 

plaatsen neerbuigend werd behandeld. Toen hij een bar binnenliep werd hij door 

iedereen aangestaard. Hij bestelde en de barman gaf hem met tegenzin zijn drankje. 

Na een vluchtige blik werd de Amerikaan niet meer aangekeken door de barman. De 

enige reden: het vooroordeel, oftewel de angst, die de Europeanen in dit voorbeeld 

hadden voor de man die ergens anders vandaan kwam. Alleen om het feit dat de 

man een andere afkomst heeft, werd hij behandeld alsof ze snel van hem af wilden 

zijn.28 
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Hoe kijken leerlingen op het Udens College naar 

xenofobie? 

Wij hebben voor deze maatschappelijke analyse een enquête gemaakt om te 

onderzoeken wat leerlingen op het Udens College nou eigenlijk van xenofobie 

afweten en hoe ze er over denken. In de enquête hebben we simpele vragen gesteld 

om de kennis van de leerlingen over xenofobie te onderzoeken. We hebben in de 

enquête alleen gebruik gemaakt van meerkeuze vragen, met soms de mogelijkheid 

om een eigen antwoord in te vullen. Dit hebben we bewust gedaan omdat we uit 

onze eigen ervaring, en uit de ervaring van andere leerlingen, weten dat zodra er een 

open vraag komt, veel leerlingen niks invullen of de enquête wegklikken. We wilden 

natuurlijk zo veel mogelijk antwoorden en daarom hebben we hiervoor gekozen. We 

hebben de enquête gemaakt via survio.com. Dit is een site waarop je gratis enquêtes 

kan maken. De enquête is ingevuld door ongeveer 140 leerlingen. We konden 

hiervan echter maar 100 antwoorden zien, omdat je anders moet betalen. Uit de 100 

antwoorden die we konden zien, hebben we de volgende resultaten gehaald. Omdat 

de antwoorden zijn van 100 leerlingen, komt het percentage gelijk overeen met het 

aantal leerlingen die dit antwoord heeft gegeven.  

 

De eerste vraag die we de leerlingen gesteld hebben was: ‘Weet je wat xenofobie 

inhoud?’ Ze konden hierbij kiezen voor de antwoorden: Ja, nee of een beetje. Zoals 

je in de cirkeldiagram kan zien wist het grootste deel niet wat xenofobie was. 76% 

van de leerlingen vulde het antwoord nee in. Dit zijn ook gelijk 79 leerlingen, omdat 

we maar van 100 het antwoord konden zien. 15 leerlingen vulden in dat ze wisten 
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wat het was en 9 leerlingen wisten het een beetje. Uit deze vraag kun je dus 

concluderen dat leerlingen over het algemeen niet weten wat xenofobie inhoudt.  

Na deze vraag hebben we in het kort uitgelegd wat xenofobie is voor de leerlingen 

die dat niet wisten. Dit hebben we gedaan zodat ze de rest van de enquête toch 

konden invullen. Ook hadden we een vermoeden dat een groot deel van de 

leerlingen niet wist wat xenofobie zou zijn, omdat we dat eerst zelf ook niet wisten.  

De korte definitie die we hadden gegeven was: Xenofobie houdt in dat je angst hebt 

voor vreemdelingen.  

 

De volgende vraag die we de leerlingen hebben gesteld was: Hoe kijk je tegen 

xenofobie aan nu je weet wat het is? Ze konden hierbij kiezen tussen de antwoorden: 

raar, begrijpelijk, onnodig, gemeen en ze konden ook een eigen antwoord invullen. In 

de staafdiagram zie je dat het grootste deel van de leerlingen het begrijpelijk vond. 

Dit was 62%. 15% van de leerlingen vond het raar, 30% vond het onnodig, 3% vond 

het gemeen en 9% heeft een eigen antwoord ingevuld. De antwoorden die leerlingen 

zelf hebben ingevuld ziet u hierboven. Uit deze vraag kunnen we concluderen dat 

een meerderheid van de leerlingen het begrijpt maar de andere helft vind het raar, 

onnodig of gemeen. We hebben deze vraag gesteld omdat we benieuwd waren hoe 

de leerlingen over xenofobie dachten. 
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De volgende vraag die we hebben gesteld is: denk je dat xenofobie voorkomt in je 

omgeving? De antwoorden die de leerlingen konden geven waren: Ja, nee of geen 

idee. 70% van de leerlingen heeft ja geantwoord op de vraag.  8% van de leerlingen 

dacht dat het niet voorkomt in hun omgeving. 22% had geen idee. We kunnen dus 

concluderen dat de meeste leerlingen denken dat xenofobie voorkomt in hun 

omgeving. We hebben deze vraag gesteld omdat xenofobie best veel voorkomt in de 

samenleving, maar vaak merken mensen het niet. We wilden weten hoe de 

leerlingen hier over dachten.  
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De volgende vraag die we hebben gesteld is: Denk je dat xenofobie voorkomt in de 

politiek?. De antwoorden waar de leerlingen uit konden kiezen waren: ja, nee en 

geen idee. Net iets minder dan de helft dacht van wel, 36% dacht van niet en 17% 

van de mensen dacht van niet. We hebben deze vraag gesteld omdat xenofobie veel 

voorkomt in de politiek en we waren benieuwd of leerlingen dit door hadden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende vraag de we de leerlingen gesteld hebben was: ‘Denk je dat je zelf ooit 

last hebt gehad van xenofobie?’ De leerlingen konden hierbij kiezen tussen de 

antwoorden: ik denk het wel, ik denk het niet en geen idee. Zoals je in de 

cirkeldiagram ziet denkt ongeveer de helft van de leerlingen van wel. 41% denkt van 

niet en 12% heeft geen idee. We hebben deze vraag gesteld omdat xenofobie vaak 

onbewust voorkomt en we benieuwd waren of de leerlingen dachten dat ze er zelf 

ooit last van hadden gehad of niet.  
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De volgende vraag die we de leerlingen gesteld hebben is: ‘Denk je dat mensen 

onbewust xenofobische gevoelens uiten?’ De leerlingen konden hierbij kiezen tussen 

de antwoorden: ja, nee en geen idee. Een meerderheid van de leerlingen, 81%, 

dacht van wel. Slechts een klein deel, 7%, dacht van niet en 12% had geen idee. We 

kunnen hier dus uit concluderen dat de meeste leerlingen denken dat mensen 

onbewust xenofobische gevoelens uiten.    

 

Conclusie van onze enquête 

Onze enquête is ingevuld door de bovenbouwleerlingen van het Udens college. Dit 

zijn dus jongens en meisjes tussen de 15 en 18 jaar. Uit onze enquête kunnen we 

concluderen dat leerlingen niet echt veel van xenofobie af wisten, ze wisten echter 

niet wat het was. Vervolgens kunnen we concluderen dat leerlingen erg verschillend 

over xenofobie denken. De antwoorden op deze vraag waren erg verdeeld maar de 

meerderheid vond het toch wel begrijpelijk. Ook kunnen we concluderen dat de 

leerlingen denken dat xenofobie voorkomt in hun omgeving en in de politiek. De 

antwoorden op de vraag of leerlingen dachten dat ze zelf ooit last hebben gehad van 

xenofobie waren ook erg verdeeld, ongeveer de helft dacht van wel en de andere 

helft dacht van niet. Ten slotte kunnen we concluderen dat de leerlingen denken dat 

mensen onbewust xenofobie uiten. 

Wij willen nogmaals iedereen die onze enquête heeft ingevuld erg bedanken! 
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Conclusie 

Onze hoofdvraag was: ‘Wat is de voedingsbodem voor xenofobie en hoe uit zich dit 

in de samenleving?’. Het antwoord daarop heeft u natuurlijk al kunnen lezen in dit 

onderzoek. Maar we zullen het nog even in het kort samenvatten. 

Er zijn verschillende oorzaken te noemen voor xenofobie. Omdat xenofobie een fobie 

is, is er geen universele specifieke oorzaak die ertoe leidt. Er zijn wel bepaalde 

factoren die meespelen bij het ontstaan van xenofobische gevoelens of gedachten. 

Allereerst het  Groepsdenken en Hokjesdenken. Door slecht te denken over andere 

groepen, voelen mensen zich beter over hun eigen groep, en daardoor beter over 

zichzelf. Iets anders wat meespeelt is Instabiliteit in de samenleving. Mensen 

associëren xenofobie vaak met politieke en economische instabiliteit. Een andere 

factor die kan leiden tot xenofobische gevoelens of gedachten is het snel bedreigd 

voelen van mensen. Volgens de ‘integrated theory of prejedice’ zijn vooral 

waarnemingen van bedreigingen van belang bij het ontstaan van angst en 

vooroordelen voor de out-goup. Een volgende te noemen oorzaak is meer een 

persoonlijke oorzaak. Angst voor een vreemde kan voortkomen uit een ernstig 

trauma, een ervaring of iets wat je gezien of gehoord hebt. Verder kunnen 

xenofobische gevoelens ook ontstaan door de invloed van anderen. Xenofobie kan 

voortkomen uit een bepaalde opvoeding. Bepaalde denkbeelden en overtuigingen die 

spelen in onze samenleving kunnen ook een rol spelen bij het ontstaan van 

xenofobie. Volgens verschillende psychologen ligt de voedingsbodem voor xenofobie 

in ons verleden. Een laatste te noemen oorzaak voor xenofobie is onze intuïtie, De 

mens ontwikkeld onbewust vooroordelen en denkt automatisch in hokjes. Natuurlijk 

geld omgekeerd het zelfde. Als twee groepen elkaar niet accepteren uit dit zich in 

woede en uit deze woede komt vaak ook angst. 

Er zijn veel verschillende manieren hoe xenofobie zich uit in de samenleving. De 

gevolgen van xenofobie kunnen erg verschillen. In de gewone samenleving zie je 

vooral de minderwaardigheid. Mensen worden dan gewoon anders behandeld en er 

wordt vaak op ze neergekeken. Maar het kan ook een graatje erger, in Zuid-Afrika 

werd in het verleden erg neergekeken op mensen met een donkere huidskleur. Deze 

mensen werden dan gebruikt als slaaf of mishandeld. Dit is natuurlijk al heel erg, 

maar in onze geschiedenis hebben we nog een ergere vorm van xenofobie gezien, 

namelijk de tweede wereldoorlog. Hier werd een grote groep mensen die “anders” 

waren dan de ariërs gewoon vermoord. Zoals u dus ziet zijn er veel verschillende 

soorten xenofobie, maar de minderwaardigheid zien we het meest terug in de 

maatschappij. 
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Nawoord 

Als eerste willen we u bedanken voor het lezen van ons maatschappelijk werkstuk. 

Wij vonden het heel interessant om hier zo’n lange tijd aan te werken, omdat we er 

zo lang voor kregen kon je ook goed in het probleem duiken. We vonden het ook 

heel leuk om van eerst iets waar we eigenlijk niks van afwisten, dus xenofobie, 

ineens heel veel van te weten, omdat je je er zo erg in gaat verdiepen door zo’n 

onderzoek. Onze samenwerking ging ook helemaal goed, iedereen had zijn eigen 

taken en zo konden we mooi op schema blijven. Kortom wij zijn blij met onze 

resultaten. 

Nogmaals bedankt voor het lezen! 

Groetjes Iris Dortmans, Bridget Tijhof, Qwen van Uden, Rosie van Collenburg 
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Discussie hoofdstuk 

Het groepsproces 

Het maken van onze maatschappelijke analyse verliep over het algemeen goed. In 

het begin duurde het wel even voordat we een onderwerp hadden, maar dat was niet 

erg, want we hebben uiteindelijk wel iets wat we allemaal interessant vinden. We 

hebben in het begin met z’n allen de inleiding geschreven en deelvragen bedacht. 

Deze bleek niet helemaal goed te zijn, u heeft ons geholpen deze te verbeteren en 

daarna hebben we taken verdeeld en zijn we aan de slag gegaan. De taakverdeling 

zag er als volgt uit. Bridget zou beginnen met deelvraag 1, Rosie met deelvraag 2, 

Qwen met deelvraag 3 en iris zou verder gaan met de aanleiding en zou de enquête 

maken. Hieraan hebben we ons ook gehouden. Rosie heeft uiteindelijk met behulp 

van de enquête antwoord gegeven op de vierde deelvraag en de inleiding samen 

met Qwen geschreven. Iris en Bridget hebben de conclusie geschreven en Bridget 

heeft ook de context en het nawoord geschreven. Rosie heeft uiteindelijk het stuk in 

elkaar gezet en Rosie en Qwen hebben samen de opmaak gedaan. De onderlinge 

communicatie verliep prima, we hadden een groepsapp waarin we bepaalde dingen 

besproken en verder bespraken we soms in de les hoe het ervoor stond met onze 

analyse en richting het eind van de periode hadden we nog een planning gemaakt 

voor de laatste dingen. Uiteindelijk hebben we nog met z’n alle de presentatie in 

elkaar gezet.   

Verbeterpunten 

Over het algemeen zijn we zeer tevreden over de inhoud van onze maatschappelijke 

analyse. We hadden achteraf misschien iets meer vragen kunnen stellen in onze 

enquête en deze ook iets eerder kunnen versturen. Verder wilden we eigenlijk ook 

nog een interview afnemen maar hier zijn we uiteindelijk niet meer aan toe gekomen. 

Dit is wel jammer en zouden we de volgende keer wel willen doen omdat we zo nog 

een uitgebreider antwoord konden geven op onze deelvraag. Verder zijn we erg 

tevreden met onze inhoud en zien we niet echt verbeterpunten. Er zijn nog wel wat 

andere verbeterpunten die niet te maken hebben met de inhoud van onze analyse. In 

het begin leek het alsof we meer dan genoeg tijd hadden om alles af te maken maar 

uiteindelijk werd het op het laatst toch wel een beetje stressen en doorwerken. De 

volgende keer moeten we misschien al in het begin een planning maken voor de 

gehele periode zodat we geen stress krijgen en dat alles ruim op tijd af is. Naast dit 

zien wij niet echt verbeterpunten en zijn we erg tevreden over hoe alles is gegaan 
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