
Beste leerling 
 
 
Proficiat met jouw keuze voor de richting Humane Wetenschappen! 
 
Hieronder vind je een lijst met een selectie van begrippen uit de tweede graad. Het is niet de 
bedoeling dat je deze woordenlijst vanbuiten leert. Neem deze lijst wel grondig door, zodat je al een 
stukje vertrouwd geraakt met de vaktaal van Humane Wetenschappers.  
 
 
Veel succes, 
je leerkracht cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen 
 
 

actief luisteren de luisteraar gaat expliciet na of hij de spreker goed begrijpt, zodat 
de spreker zich begrepen voelt en het wederzijds contact verbetert. 

adolescentie De fase van persoonlijke ontwikkeling van kind naar volwassenheid 

affectieve ontwikkeling Gevoelsontwikkeling 

amygdala onderdeel van het limbisch systeem, cruciaal voor de verwerking 
van emoties zoals angst of woede 

assertief gedrag opkomen voor jezelf en uiting geven aan wat je voelt, denkt of wilt 
en de ander met respect behandelen 

attitude Houding 

autonomie Zelfstandigheid 

autonoom zenuwstelsel regelt o.a. de werking van het hart, de longen, de klieren en de 
organen 

autoritair Gebaseerd op of gebruik makend van macht als eerste beginsel 

behaviorisme  richting in de psychologie die het uiterlijk gedrag als uitgangspunt 
neemt 

bevestigings-vooroordeel  zich concentreren op die informatie uit de omgeving die een 
bepaald beeld in stand houdt 

causale attributie oorzaken voor gedrag zoeken  

cognitieve ontwikkeling Verstandelijke ontwikkeling; de kennis betreffend 

conservatief Behoudsgezind 

cortex syn. hersenschors: buitenste laag van de hersenen die prikkels 
verwerkt 

cultuur 
Complex geheel van opvattingen, waarden, normen, gebruiken, 
kennis, kunst,… die gedeeld worden en overgeleverd worden in een 
samenleving 

delinquent Misdadig 

dilemma 
Toestand waarin tussen twee wegen die beide grote bezwaren 
opleveren een keuze moet worden gemaakt 

dominant Overheersend 

DSM-5  vijfde editie van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, het internationale classificatiesysteem van de geestelijke 
gezondheidszorg 



egoïsme  gedrag waarbij je je eigenbelang nastreeft zonder rekening te 
houden met anderen 

emancipatie  strijd waarbij een bepaald rolpatroon wordt doorbroken en nieuwe 
rechten worden verworven 

emotie iets wat intens en van korte duur is en wat je in beweging brengt, 
iets wat een actie uitlokt en vaak gericht is op anderen 

empathie syn. inlevingsvermogen  

extern rolconflict conflict waarbij je een tegenstrijdigheid ervaart in de 
rolverwachtingen die verbonden zijn aan twee sociale posities die je 
uitoefent 

externaliserend probleemgedrag 
Probleemgedrag dat zich naar buiten toe uit, ook dadergedrag 
genoemd. Vb stelen 

externe attributie omgevingsfactoren verklaren a.d.h.v. gedrag  

extrinsieke motivatie gemotiveerd zijn vanwege het bereiken van een bepaald doel  

fobie overdreven grote angst voor bepaalde situaties, objecten, 
activiteiten of personen, die iemand in zijn doen of laten ernstig kan 
beperken 

formele organisatie organisatie met een zichtbare structuur, vastgelegd in bv. wetten of 
reglementen en duidelijk omschreven doelstellingen 

functionele relatie relatie aangegaan vanwege de functie die iemand uitoefent  

fundamentele attributiefout neiging om bij de verklaring van gedrag de 
persoonlijkheidskenmerken te overschatten en de situationele 
factoren te onderschatten 

fysiologisch gedrag gedrag dat zich afspeelt binnen in het lichaam 

groep groepering met een zekere mate van inter-actie waarvan de leden 
dezelfde waarden en normen delen 

groepering verzameling mensen die zich op basis van één kenmerk 
onderscheidt van alle andere mensen 

halo effect neiging om iemand met een positief kenmerk ook andere positieve 
eigenschappen toe te kennen 

hippocampus onderdeel van het limbisch systeem waar o.a. herinneringen 
worden opgeslagen 

horn effect neiging om iemand met een negatief kenmerk ook andere negatieve 
eigenschappen toe te kennen 

hypothalamus controleert o.a. het autonome zenuwstelsel en speelt een 
belangrijke rol bij de organisatie van gedragingen die zorgen voor de 
overleving van het individu, zoals eten, vechten en vluchten 

informele organisatie organisatie zonder vastgelegde structuur, waarbij persoonlijke 
contacten en emotionele banden centraal staan 

infrarood licht licht met een kleinere golflengte dan rood, dat het menselijke oog 
niet kan waarnemen, maar wel door infraroodzenders en -
ontvangers als infraroodsignalen verzonden en ontvangen wordt 



initiatierite Ritueel inwijdingsgebruik, vb doopfeest 

interactie wederzijdse relatie tussen een persoon en zijn omgeving, waarbij 
sprake is van wederzijdse beïnvloeding 

intern rolconflict conflict waarbij je de rolverwachtingen die verbonden zijn aan één 
bepaalde sociale positie als tegenstrijdig ervaart 

internaliserend probleemgedrag Probleemgedrag dat binnen de persoon blijft. Vb extreem diëten 

interne attributie iemands persoonlijkheid, karakter, aanleg of motieven gebruiken 
om gedrag te verklaren 

intrinsieke motivatie gemotiveerd zijn voor een activiteit vanwege de activiteit zelf 

jeugddelinquentie 
Afwijkend gedrag waarin de jongere een bepaalde gedragsvorm 
overtreedt die in de strafwet is vastgelegd. Vb drugs dealen 

kwab syn. lob: deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het 
verwerken van informatie 

lichamelijke ontwikkeling 
Fysieke ontwikkeling, verandering in de lichaamsbouw en 
sensomotorische ontwikkeling 

limbisch systeem grensgebied tussen de hersenstam en de grote hersenen dat o.a. 
delen van de thalamus, hypothalamus, amygdala en hippocampus 
omvat en een rol speelt bij de beheersing van emotioneel gedrag en 
motivatie 

matching-hypothese neiging om aangetrokken te zijn tot en relaties uit te bouwen met 
iemand die je evenbeeld is 

mentaal gedrag gedrag dat te maken heeft met gedachten en gevoelens en zich 
afspeelt in de hersenen 

mere exposure effect psychologisch fenomeen waarbij je een voorkeur ontwikkelt voor 
zaken die je bekend zijn 

motivatie innerlijke gesteldheid die aanzet om bepaalde activiteiten juist wel 
of niet te doen 

norm Gedragsregel vb Je moet op tijd opstaan. 

normenstelsel Samenhangend geheel van gedragsregels vb het schoolreglement 

objectief 
Feitelijk, niet beïnvloed door eigen gevoel of vooroordelen <-> 
subjectief 

ontwikkeling Een proces van veranderen, ook rijping genoemd 

opportunisme vorm van eigenbelang waarbij je je gedrag afstemt op de 
mogelijkheden van de omgeving 

organigram schematische voorstelling van een organisatie 

organisatie groep met een zekere structuur en/of continuïteit 



oxytocine hormoon dat door iedereen wordt aangemaakt o.a. bij aanraking, 
ook ‘knuffelhormoon’ genoemd 

Peer pressure Groepsdruk, peers zijn de groep van leeftijdsgenoten 

perceptie Waarneming 

persoonlijke relatie relatie aangegaan vanwege de persoon 

prefrontale cortex deel van de hersenen waar ‘het gezond verstand’ of de ratio huist, 
belangrijk voor functies zoals plannen en beslissingen nemen 

primacy effect informatie die je het eerst hoort of ziet, blijft het langst hangen 

psychologie 
De wetenschappelijke studie van het gedrag van de mens als 
individu 

racisme discriminatie op basis van ras of afkomst 

recency effect informatie die je het laatst hoort of ziet, blijft het langst hangen 

referentiekader achtergrond, waarden, sociale en culturele normen, gewoonten en 
ervaringen die iemand in zijn leven opbouwt 

rolgedrag gedrag dat je op basis van je positie en je rol stelt  

rolpartner lid van een organisatie met wie je onderling verbonden bent 

rolpatroon geheel van gedragingen die overeenkomen met de rol die iemand 
vervult 

rolverwarring niet weten hoe je je in een bepaalde situatie moet gedragen, omdat 
je niet kunt kiezen uit het passende rolgedrag 

seksisme op basis van iemands sekse waardeoordelen vellen 

sociaal Vlot in de omgang 

sociale categorisering mensen in categorieën indelen of je identiteit ontlenen aan 
bepaalde categorieën 

sociale controle 
Het verschijnsel dat het gedragspatroon van mensen wordt 
beïnvloed doordat men weet dat anderen op hen letten 

sociale perceptie het waarnemen van anderen om je heen 

sociale positie plaats die iemand inneemt binnen een organisatie 



sociale rol verwachting van anderen in een organisatie over de manier waarop 
iemand een sociale positie vervult 

socialisatie 
Het proces van inwijding in de cultuur van de groep waarin men 
leeft 

sociologie 
De wetenschappelijke studie van de mens als lid van een groep, 
wetenschap van het samenleven 

stemming syn. humeur: van langere duur en minder intens dan een emotie, 
met een minder duidelijke oorzaak 

stereotypen 
Karakterisering op grond van veralgemeningen van al of niet reële 
waarnemingen 

synesthesie verschijnsel waarbij een prikkel tegelijkertijd door meerdere 
zintuigen wordt ervaren 

temperament iemands blijvende geneigdheid om vaak bepaalde emoties of 
stemmingen te ervaren 

thalamus belangrijk schakelstation voor allerlei informatie van de zintuigen op 
weg naar de cortex 

vooroordeel negatieve houding of negatief gevoel tegenover iemand vanwege 
zijn of haar lidmaatschap van een bepaalde groep 

waarde-communicatie waarden doorgeven via interpersoonlijke contacten o.a. thuis, op 
school en in sport- en jeugd-verenigingen 

waarde-indoctrinatie bewuste en eenzijdige manier om waarden door te geven 

waarden 
Wat men waardevol vindt, algemene abstracte zaken die uitdrukken 
wat als goed wordt beschouwd, vb respect, vriendschap 

wolfskind kind dat zonder menselijk contact opgroeit  

zelfvertrouwen 
De mate waarin de persoon voldoende in zichzelf, de eigen 
mogelijkheden, gelooft. 

 


