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Inleiding	

Profi-leren LB is een serie leermiddelen voor Loopbaan & Burgerschap voor het mbo.

Profi-leren LB bestaat uit:
•  een basisboek;
•  verwerkingsopdrachten;
•  gratis extra digitale content-thema’s, een zoekmachine en diagnostische kennistoetsen 

op www.profi-leren.nl.

Basisboek

‘Loopbaan & Burgerschap 3-4’  is een boek met 23 thema’s die de mbo’er gedurende zijn/
haar opleiding veelvuldig moet raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan - 
LB-opdrachten.

Inleiding
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De thema’s van ‘Loopbaan & Burgerschap 3-4’

Aanvullende thema’s staan als digitale content (dc-thema’s), op www.profi-leren.nl.

De formule van de thema’s

Dit boek kent de volgende formule:
 
Theorie	met	voorbeelden

De theorie is gestructureerd in thema’s die relevant zijn voor alle mbo’ers. Deze thema’s 
worden verlevendigd met voorbeelden. Aanvullende thema’s staan als digitale content – 
thema’s (dc-thema’s), op www.profi-leren.nl. 

Mini-samenvattingen

De theorie is opgehangen aan minisamenvattingen. Deze minisamenvattingen zijn voor de 
school als powerpointpresentatie verkrijgbaar.

1  Nederland als democratie en rechtsstaat

2  Politieke besluitvorming

3  Invloed uitoefenen

4  Invloed van massamedia

5  De Arbowet

6  Collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten

7  Medezeggenschap

8  Sociale partners

9  Kritisch consumentschap

10  Verantwoordelijk consumentschap

11  Duurzame ontwikkeling

12  Vrijheid van meningsuiting

13  Leefbaarheid

14  Cultuur

15  Wereldgodsdiensten

16  Gezondheid

17  Sport en bewegen

18  Verslavingen

19  Gedrag op het werk

20  Analyse van je eigen functioneren

21  Een baan zoeken en solliciteren

22  Deskundigheidsbevordering

23  Feedback en assertiviteit
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Profi-leren LB

Op www.profi-leren.nl vindt de mbo’er, gratis:
• extra digitale content (dit zijn dc-thema’s), met onderwerpen die minder frequent 

geraadpleegd hoeven te worden, of thema’s waarvan de inhoud te snel verandert.
• verwerkingsopdrachten bij de thema’s;
• een zoekmachine die verwijst naar thema’s uit het boek en/of direct toegang geeft tot 

thema’s die direct gedownload kunnen worden;
• diagnostische kennistoetsen bij ieder thema uit de boeken, waardoor er voor de school 

een databank met meerkeuzevragen beschikbaar is.

Verwijzingen

In het boek wordt verwezen naar thema’s binnen het boek. De lezer kan vinden wat waar 
staat via de zoekmachine op www.profi-leren.nl of via de trefwoordenlijst achterin het 
boek.

Veel plezier en succes bij het werken van dit boek!!

Inleiding



Loopbaan & Burgerschap 3-4
6



Inhoud
7

Inhoud	

Thema 1 Nederland als democratie en rechtsstaat

1.1  Inleiding ....................................................................................11

1.2  Een parlementaire democratie ..................................................12

1.3  De rechtsstaat ...........................................................................16

1.4  Verkiezingen  ............................................................................19

1.5  Politieke partijen en stromingen ...............................................22

Thema 2 Politieke besluitvorming

2.1  Inleiding ....................................................................................29

2.2  Begrippen en uitgangspunten ..................................................30

2.3  Van voorstel tot besluit .............................................................32

2.4  Politieke functies .......................................................................33

2.5  De gemeentelijke overheid........................................................34

2.5.1  Zaken die binnen de gemeente geregeld worden ........34

2.5.2  Besluitvorming ............................................................35

2.5.3  Financiën .....................................................................36

2.6  De provinciale overheid .............................................................37

2.6.1  Zaken die provinciaal geregeld worden .......................37

2.6.2  Besluitvorming ............................................................38

2.6.3  Financiën  ....................................................................38

2.7  De landelijke overheid ...............................................................39

2.7.1  Zaken die landelijk geregeld worden ...........................39

2.7.2  Besluitvorming ............................................................40

2.7.3  Financiën .....................................................................42

2.8  De Europese overheid ................................................................43

2.8.1  Lidstaten .....................................................................43

2.8.2  Zaken die Europees geregeld worden ..........................44

2.8.3  Bestuursorganen en besluitvorming in Europa ............44

Thema 3 Invloed uitoefenen

3.1  Inleiding ....................................................................................53

3.2  Belangengroepen en vrijwilligerswerk ......................................54

3.2.1  Belangengroepen ........................................................54

3.2.2  Vrijwilligerswerk .........................................................55

3.2.3  Aandachtspunten ........................................................56

3.3  Gebruik maken van de media ....................................................57

3.3.1  Ingezonden brief naar de krant ...................................57

3.3.2  Deelname aan discussie op de radio ............................58

3.3.3  Deelname aan discussie op de televisie .......................58

3.3.4  Bijdragen plaatsen op het internet ..............................59

3.4  Lid worden van een politieke partij ...........................................60

3.5  Lid worden van een vakbond ....................................................61

3.6  Burgerinitiatief ..........................................................................62

3.7  Politieke vergaderingen bijwonen .............................................65

3.8  Handtekeningenactie ................................................................66

3.9  Deelnemen aan de verkiezingen ...............................................68

Thema 4 Invloed van massamedia

4.1  Inleiding ....................................................................................69

4.2  Injectienaaldtheorie ..................................................................70

4.3  Opinieleidertheorie ...................................................................71

4.4  Selectieve perceptietheorie .......................................................73

4.5  Agendasettingtheorie ...............................................................74

Thema 5 De Arbowet

5.1  Inleiding ....................................................................................77

5.2  Kenmerken van de Arbowet  .....................................................78

5.2.1  Iedere organisatie heeft haar eigen risico’s ..................78

5.2.2  De wet geeft de kaders aan .........................................79

5.2.3  De wet stelt alleen de doelen vast ...............................80

5.3  Aanpassingen binnen de organisatie ........................................81

5.3.1  Risico-inventarisatie opstellen.....................................81

5.3.2  Arbocoördinator aanstellen .........................................82

5.3.3  Bedrijfshulpverlener aanstellen ...................................82

5.3.4  Taken verdelen ............................................................83

5.3.5  Knelpunten bij de bron aanpakken ..............................83

5.4  Werkklimaat..............................................................................84

5.4.1  Werkdruk .....................................................................84

5.4.2  Gedragregels ...............................................................85

5.4.3  Welzijn ........................................................................85

5.5  Rechten en plichten van de werknemer  ...................................87

Thema 6 Collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten

6.1  Inleiding ....................................................................................89

6.2  De collectieve arbeidsovereenkomst .........................................90

6.2.1  De kenmerken van een cao  .........................................90

6.2.2  De inhoud van een cao ................................................93

6.3  Individuele arbeidsovereenkomst .............................................96

6.3.1  Gal-formule .................................................................96

6.3.2  Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ................97



Loopbaan & Burgerschap 3-4
8

6.3.3  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ....................97

6.3.4  Verplichtingen aan beide zijden ..................................98

Thema 7 Medezeggenschap

7.1  Inleiding ....................................................................................99

7.2   Rechten en plichten van de OR ................................................100

7.2.1  Recht op informatie (informatieplicht werkgever).....101

7.2.2  Adviesrecht ................................................................102

7.2.3  Instemmingsrecht .....................................................103

7.2.4  Initiatiefrecht.............................................................103

7.2.5  Recht op halfjaarlijks overleg .....................................104

7.3  Verkiezingen ...........................................................................105

7.3.1  Kandidaatstelling ......................................................105

7.3.2  De verkiezing .............................................................106

7.4  Statuten ..................................................................................106

Thema 8 Sociale partners

8.1  Inleiding ..................................................................................107

8.2  Werknemersorganisaties  ........................................................108

8.2.1  Verdeling naar sector of naar godsdienstige 

 achtergrond ...............................................................108

8.2.2  Doel van vakbonden ..................................................110

8.2.3  Hoe werkt een vakbond? ...........................................111

8.2.4  Stakingskas ...............................................................112

8.2.5  Scholing, training en informatie ................................113

8.3  Werkgeversorganisaties  .........................................................114

8.3.1  Alle sectoren samen in één vereniging 

 behalve onderwijs .....................................................114

8.3.2  Doel van een werkgeversorganisatie .........................115

 
Thema 9 Kritisch consumentschap

9.1  Inleiding ..................................................................................117

9.2  Wat is consumentschap? .........................................................118

9.3  Kiezen wordt ingewikkelder ....................................................118

9.4  Ondersteuning ........................................................................122

9.5  Consumentenrecht ..................................................................123

9.6  Klachtenprocedure ..................................................................126

Thema 10 Verantwoordelijk consumentschap

10.1  Inleiding ..................................................................................129

10.2  Koopkracht ..............................................................................130

10.3  Budgetteren ............................................................................132

10.3.1  Wat komt binnen, wat gaat eruit ...............................132

10.3.2  Zo nodig aanpassingen bedenken .............................133

10.3.3  Het uiterste halen uit je eigen situatie .......................134

10.4  Reclame ..................................................................................136

10.4.1  De sluipende verleider ...............................................136

10.4.2  De ‘objectieve’ informatie ...........................................137

10.5  Geld tekort ..............................................................................139

10.5.1  Schulden opbouwen ..................................................139

10.5.2  Schuldhulpverlening .................................................141

Thema 11 Duurzame ontwikkeling

11.1  Inleiding ..................................................................................143

11.2  Wat is duurzame ontwikkeling? ..............................................144

11.3  Duurzaam consumeren ...........................................................147

11.4  Duurzaam produceren en ondernemen ...................................151

Thema 12 Vrijheid van meningsuiting

12.1  Inleiding ..................................................................................155

12.2  Wetgeving over vrijheid van meningsuiting ............................156

12.3  Vrijheid van meningsuiting in de praktijk ................................159

Thema 13 Leefbaarheid

13.1  Inleiding ..................................................................................163

13.2  Een leefbare openbare ruimte .................................................164

13.2.1  Soorten openbare ruimten ........................................165

13.2.2  Iedere openbare ruimte kent zijn eigen 

 gedragsregels ............................................................166

13.2.3  Leefbaarheid .............................................................166

13.3  Risicofactoren voor leefbaarheid .............................................167

13.3.1  Vooroordelen .............................................................168

13.3.2  Te grote assertiviteit ..................................................169

13.3.3  Overlast geven ...........................................................170

13.3.4  Tips om risicofactoren te voorkomen .........................170

13.4  Succesfactoren voor leefbaarheid ............................................171

13.4.1  Burenruzies voorkomen en bijleggen ........................172

13.4.2  Je actief opstellen ......................................................174

13.4.3  Realistisch zijn ...........................................................176

13.4.4  Leefbaarheid .............................................................177

Thema 14 Cultuur

14.1  Inleiding ..................................................................................179

14.2  Wat is cultuur?  ........................................................................180

14.3  Socialisatie ..............................................................................181

14.3.1  Primaire socialisatie ...................................................182

14.3.2  Secundaire socialisatie...............................................185

14.4  F- en G-culturen ......................................................................188

14.4.1  F- en G-culturen in West-Europa ................................189

14.4.2  Kenmerken in grote lijnen .........................................190



Inhoud
9

14.4.3  De zuivere vorm bestaat niet .....................................193

14.5  Omgaan met cultuurverschillen ..............................................194

14.6  Non-verbale interculturele communicatie ...............................196

Thema 15 Wereldgodsdiensten

15.1  Inleiding ..................................................................................203

15.2  Hindoeïsme .............................................................................204

15.3  Boeddhisme ............................................................................206

15.4  Jodendom  ..............................................................................208

15.5   Islam   ...................................................................................211

15.6  Christendom............................................................................213

15.7  Overeenkomsten  ....................................................................216

Thema 16 Gezondheid

16.1  Inleiding ..................................................................................219

16.2  Voeding ...................................................................................220

16.3  Nachtrust ................................................................................225

16.4  Hygiëne  ..................................................................................227

16.4.1  Infectieziekten ...........................................................227

16.4.2  Besmettelijke ziekten ................................................229

16.4.3  Handreikingen voor hygiënisch gedrag .....................230

16.5  Seksueel gezond gedrag .........................................................232
 
Thema 17 Sport en bewegen

17.1  Inleiding ..................................................................................235

17.2  Het belang van sport en bewegen ...........................................236

17.2.1  Voor jezelf ..................................................................236

17.2.2  Voor de organisatie of instelling  ...............................237

17.2.3  Voor de samenleving .................................................239

17.3  Manieren van sport en bewegen .............................................241

17.4  Specifieke doelgroepen en sport .............................................243

17.4.1  Sport voor mensen met een andere culturele 

 achtergrond ...............................................................243

17.4.2  Sport voor mensen met een beperking......................246
 
Thema 18 Verslavingen

18.1  Inleiding ..................................................................................247

18.2  Roken  ...................................................................................248

18.2.1  Werking en effecten ..................................................248

18.2.2  De risico’s ...................................................................248

18.2.3  Aandachtspunten ......................................................250

18.3  Alcohol  ...................................................................................251

18.3.1  Werking en  effecten .................................................251

18.3.2  De risico’s ...................................................................251

18.3.3  Aandachtspunten ......................................................253

18.4  Cannabis .................................................................................254

18.4.1  Werking en effecten ..................................................254

18.4.2  De risico’s ...................................................................254

18.4.3  Aandachtspunten ......................................................255

18.5  XTC  ...................................................................................256

18.5.1  Werking en effecten ..................................................256

18.5.2  De risico’s ...................................................................256

18.5.3  Aandachtspunten ......................................................257

18.6  Speed  ...................................................................................258

18.6.1  Werking en effecten ..................................................258

18.6.2  De risico’s ...................................................................258

18.6.3  Aandachtspunten ......................................................259

18.7  Gokken  ...................................................................................259

18.7.1  Werking en effecten van gokken ...............................259

18.7.2  De risico’s ...................................................................259

18.7.3  Aandachtspunten ......................................................260

Thema 19 Gedrag op het werk

19.1  Inleiding ..................................................................................261

19.2  Professionaliteit ......................................................................262

19.2.1  Betaald werk .............................................................263

19.2.2  Beroepsopleiding ......................................................263

19.2.3  Werken vanuit een beroepscode ................................264

19.2.4  Werken vanuit je beroepshouding .............................264

19.3  De basis van een beroepshouding  ..........................................266

19.3.1  Inlevingsvermogen of empathie ................................266

19.3.2  Respect of fatsoen .....................................................267

19.3.3  Echtheid ....................................................................268

19.3.4  Evenwicht ..................................................................269

19.4  Procedures en afspraken .........................................................270

19.5  Werken in een organisatiecultuur ...........................................272

19.5.1  Aspecten van een organisatiecultuur .........................273

19.5.2  Soorten organisatieculturen ......................................277

Thema 20 Analyse van je eigen functioneren

20.1  Inleiding ..................................................................................279

20.2  Intervisie .................................................................................280

20.2.1  Wat is intervisie?  .......................................................280

20.2.2  Persoonlijke leerdoelen stellen ..................................282

20.2.3  Geen tijd voor intervisie .............................................284

20.3  Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken ..........285

20.4  360 graden feedback ...............................................................287



Loopbaan & Burgerschap 3-4
10

Thema 21 Een baan zoeken en solliciteren

21.1  Inleiding ..................................................................................293

21.2  Vraag en aanbod .....................................................................294

21.3  Solliciteren in stappen .............................................................295

21.3.1  Wat wil ik en wat kan ik? ...........................................295

21.3.2  Waar vind ik banen? ..................................................297

21.3.3  Wat wil de werkgever? ..............................................300

21.3.4  Sollicitatiebrief en Curriculum Vitae ...........................301

21.3.5  Hoe bereid ik me voor op het sollicitatiegesprek? ......306

21.3.6  Hoe gedraag ik me in het sollicitatiegesprek? ............306

Thema 22 Deskundigheidsbevordering

22.1  Inleiding ..................................................................................309

22.2  Vaardigheden en houding bij deskundigheidsbevordering  ....310

22.2.1  Nieuwsgierigheid ......................................................310

22.2.2  Informatie selecteren en bestuderen .........................313

22.2.3  Initiatief nemen .........................................................313

22.3  Wegen om je deskundigheid te bevorderen ............................314

22.3.1  De maatschappelijke discussie volgen .......................314

22.3.2  Vakdocumentatie ......................................................315

22.3.3  Vakbondsbijeenkomsten ...........................................316

22.3.4  Bijscholing en specialisatie ........................................317

22.3.5  Congressen en conferenties .......................................318

Thema 23 Feedback en assertiviteit

23.1  Inleiding ..................................................................................321

23.2  De begrippen assertiviteit en feedback en hun samenhang ....322

23.3  Feedback geven en ontvangen ................................................324

23.4  Feedbackregels .......................................................................327

23.5  Assertief, agressief of subassertief ..........................................331



Thema 1 Nederland als democratie en rechtsstaat
11

1.1 Inleiding
Nederland is een democratie. Wij kiezen bepaalde mensen - de volksvertegenwoordigers - 
die namens ons regeren. Zij nemen besluiten en besturen het land, maar wij hebben hen 
gekozen om dat te doen. 

Nederland is een vrij land. Je mag overal naar toe reizen en op vakantie gaan als je dat wilt. 
Je hoeft niet bang te zijn om je mening te geven. Je mag gerust kritiek leveren op de rege-
ring. Het is toegestaan dat je deelneemt aan actiegroepen. We noemen dit een democratie.

Iedereen mag doen wat hij wil, als hij zich aan de regels houdt. Nederland is een rechts-
staat. Omdat iedereen zich aan het Nederlandse recht moet houden, zowel de burgers als 
de overheid. Dit staat in de grondwet.

In dit thema kijken we naar Nederland als democratie en als rechtsstaat.

De inhoud van dit thema:

1-1

1.2 Een parlementaire democratie

1.3 De rechtsstaat

1.4 Verkiezingen

1.5 Politieke partijen en stromingen

Th
em

a1Nederland	als	democratie	
en	rechtsstaat
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1.2 Een parlementaire democratie
Nederland is een parlementaire democratie:
• Het woord democratie komt uit het Grieks. Demos betekent ‘volk’ en kratos betekent 

‘kracht’ of ‘macht’. Democratie wil dus zeggen ‘het volk aan de macht’. 
• Parlementair betekent dat er een parlement is. Het woord parlement komt uit het 

Frans. Het Franse woord parler betekent praten. Parlement betekent zoiets als vergade-
ring. 

We spreken ook wel van een representatieve democratie: een democratie waarin vertegen-
woordigers door het volk worden gekozen en beslissingen kunnen nemen. Die vertegen-
woordigers vind je in het parlement en de regering. Daarnaast is er in Nederland ook nog 
een staatshoofd. 

In dit thema gebruiken we de term parlementaire democratie.

Parlementaire democratie in Nederland:

1-2

• een parlement

• een regering

• een staatshoofd

Het	parlement	

Het parlement bestaat uit een Eerste en een Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft 150 
leden. De Eerste Kamer bestaat uit 75 leden. De Tweede Kamer discussieert over de wetten 
die de regering voorstelt en kan wijzigingen voorstellen. Ze keurt ze vervolgens goed of af. 
Vervolgens gaan de wetten naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer kan wetten goedkeuren 
of afkeuren. Ze mag geen wijzigingen meer voorstellen.
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De Tweede Kamer vervult zijn taak maximaal vier jaar. Daarna zijn er verkiezingen en 
kunnen er weer andere volksvertegenwoordigers worden gekozen. Als ‘het volk’ vindt dat 
regering en Tweede Kamer niet goed gefunctioneerd hebben, vindt er vaak een ingrijpende 
wijziging plaats in de samenstelling van de Tweede Kamer. De partij waarvan men vindt 
dat ze het beter voor heeft met het volk krijgt meer stemmen; dus meer macht.

De	regering

In een parlementaire democratie wordt niet alleen door vertegenwoordigers beslist wat 
er gedaan moet worden. De beslissingen moeten ook uitgevoerd worden. Dat uitvoeren 
gebeurt door een regering. 

De regering heeft het voor het zeggen en neemt dagelijks belangrijke beslissingen voor het 

land. Ze bedenkt wetsvoorstellen. Daarbij baseert ze zich op het regeerakkoord. 

De Nederlandse regering bestaat uit de koning(in) en de ministers. De ministers vormen 
de ministerraad. Als er een nieuwe regering komt, worden er leden uit de Tweede Kamer 
minister of er worden mensen van buiten aangetrokken. 
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Omdat het parlement wetsontwerpen kan aannemen en afwijzen heeft zij de meeste 
macht. Daarom is zij dus het hoogste bestuursorgaan. Dat is voor de regering geen pro-
bleem want in het parlement zitten, net als in de regering, alle winnende partijen. Dus in 
het algemeen hebben die ook ongeveer dezelfde mening als de regering. 

Het	staatshoofd

Onze parlementaire democratie heeft een koning of koningin als staatshoofd. Dat is niet 
in alle landen het geval. Een land dat een koning of koningin als staatshoofd heeft, noe-
men we een ‘monarchie’. Engeland en België zijn ook monarchieën. Frankrijk en Duits-
land zijn republieken, zij hebben een president als staatshoofd. 

Sinds de invoering van de grondwet van 1848 is de macht van de koningin steeds verder 
beperkt. Het bestuur over het land ligt bij de ministers en het parlement. De minister-
president treedt op als regeringsleider.

De koningin is onschendbaar, zegt de grondwet. Dat houdt in dat de ministers verant-
woordelijk zijn, ook voor wat de koningin zegt of doet als staatshoofd. Maar dat betekent 
dat de koningin in het openbaar niets kan doen of zeggen zonder de goedkeuring van de 
ministers. Als het kabinet vindt dat de koningin niet naar een bepaald land kan gaan om 
vakantie te houden, dan krijgt ze dit te horen van het regeringshoofd.
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Wat doet de koningin dan nog? 
• Ze heeft een representatieve taak. Zij treedt op als gastvrouw voor buitenlandse 

staatshoofden. Zij opent gebouwen, laat schepen te water, bezoekt bejaardentehuizen 
enzovoort. Op de derde dinsdag in september, leest zij in de Ridderzaal in Den Haag 
de troonrede van de regering voor aan het parlement. 

• Zij vervult een rol bij de vorming van nieuwe kabinetten. De koningin benoemt, in 
overleg met anderen, de persoon die het nieuwe kabinet bij elkaar moet gaan zoeken.

• Zij overlegt regelmatig met de premier en de overige ministers. Het is namelijk haar 
recht om over allerlei staatszaken geïnformeerd te worden. 

• Ook ondertekent de koningin alle wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur.

De onschendbare koningin

Er	is	veel	onrust	geweest	rond	Willem-Alexander	toen	hij	verkering	kreeg	met	Maxima.	De	vader	

van	Maxima	zat	in	de	regering	toen	er	een	dictatuur	was	in	Argentinië.	

Omdat	de	koningin	onschendbaar	is,	was	de	minister-president	in	deze	kwestie	de	verantwoor-

delijke	persoon.	Het	was	zijn	taak	om	het	Koninklijk	Huis	te	verdedigen.	

Uiteindelijk	is	Maxima	door	het	Nederlandse	volk	geaccepteerd	en	bij	velen	zeer	geliefd.


