
1. Welk begrip hoort niet in het onderstaande rijtje thuis: 
a) ‘Gemeinschaft’ 
b) functionele differentiatie 
c) organische solidariteit 
d) moderniteit 

 
2. Conform het egocentrisch wereldbeeld zoals geschetst door Norbert Elias 

a) handelen we doelrationeel 
b) hebben we vooral oog voor de sociale bindingen met nabije anderen 
c) zijn we blind voor sociale afhankelijkheden 
d) negeren we sociale verbanden 

 
3. Hoewel ze er wel degelijk van verschilt, gelijkt Freuds notie van het ‘Es’ op het eerste gezicht toch 
enigszins op Meads omschrijving van het 

a) onbewuste 
b) ‘I’ 
c) ‘Me’ 
d) ‘zelf’ 

 
4. Een goede vriend op de dag van zijn verjaardag een bericht sturen met felicitaties is een voorbeeld 
van een (kies het meest specifieke begrip): 
 a)   moet-verwachting 
 b)   zede 
 c)   kan-verwachting 
 d)   gewoonte 
  
5. De notie van collectief ritueel sluit sterk aan bij 
 a)   Webers idee van waarderationaliteit 
 b)   het begrip ‘sociaal verband’ 
 c)   Durkheims visie op sociale orde  
 d)   de mentalistische cultuurvisie 
Vele studenten kozen voor antwoordmogelijkheid d). Vanwege de negatieve item-toets 
correlatie is deze vraag komen te vervallen. 
 
6.  Een meisje leert op school van klasgenotes ‘hoe ze eigenlijk hoort om te gaan met jongens’, dus 
met leeftijdsgenoten van de andere sekse. Dit is een voorbeeld van 

a) enculturatie 
b) secundaire socialisatie 
c) anticiperende socialisatie 
d) tertiaire socialisatie 

 
7. Wanneer we in een conversatie met iemand anders een beroep doen op veel impliciete kennis 
omtrent datgene waarover gesproken wordt, kunnen we gewagen van 
 a)   een beperkte communicatiestijl 
 b)   een niet-verbale communicatiecode 
 c)   de aanwending van interpretatiemacht 
 d)   een uitgebreide communicatiestijl 
 
8. Welke rij staat in de juiste chronologische volgorde (oud naar recent)? 
 a)   Durkheim, Comte, Parsons, Luhmann 
 b)   Weber, Levi-Strauss, Blumer, Luhmann 
 c)   Comte, Weber, Blumer, Geertz 
 d)   Comte, Durkheim, Luhmann, Parsons 
 

9. Volgens Parsons’ theorie berust de sociale orde binnen sociale systemen in laatste instantie op 
 a)   socialisatie 
 b)   geïnstitutionaliseerde rollen 
 c)   gedeelde verwachtingen 
 d)   gedeelde waarden 
 



10. Bij een gevarenbord dat waarschuwt voor overstekende dieren is de afbeelding van deze dieren 
a)   de code 

 b)   de betekenis 
 c)   het symbool 
 d)   de referent 

 
11. Welk begrip is niet bruikbaar voor de karakterisering van het moderne intiemsysteem? 
 a)   moreel individualisme 
 b)   specificiteit 
 c)   onderhandelingshuishouding 
 d)   affectief handelen 
 
12. Wat is duidelijk geen voorbeeld van doelrationeel handelen? 

a)   maandelijks een beduidend bedrag overmaken aan Amnesty International 
b)   een vuurtje vragen aan een aantrekkelijke man/vrouw aan de bar, om zo gemakkelijker 

  aan de praat te raken met hem/haar 
c)   goed studeren omdat je ouders dat van je verwachten 
d)   op basis van geruchten over de slechte financiële toestand van een bedrijf als  

  aandeelhouder beslissen er je geld weg te halen en elders te investeren 
 
13. Welk begrip past niet in het onderstaande rijtje: 

a) organisatie 
b) sociale categorie 
c) sociaal verband 
d) lidmaatschap 

 
14. In rechtszalen worden vaak tegengestelde pleidooien gehouden met als doel iemand wel of niet 
toerekeningsvatbaar te verklaren. Deze pleidooien zijn een voorbeeld van: 

a) culturele interpretatiestrijd 
b) symbolisch grenswerk 
c) categorisering  
d) homologieën 

 

15. Wie in Mertons anomietypologie sterk ritualistisch handelt, gedraagt zich volgens Weber 
voornamelijk 

a)   conformistisch 
b)   doelrationeel 
c)   waarderationeel 
d)   traditioneel 

16.  Wanneer we iemand meer prestige toedichten omdat die persoon een hoger inkomen, een hoger 
opleidingsniveau en meer beslissingsmacht heeft, dan reproduceren we in de eerste plaats 

a)   de objectieve sociale ongelijkheid 
b) de subjectieve sociale ongelijkheid 
c) het bestaan van klassendifferentiatie 
d) de vigerende sociale mobiliteit 

 
17.. Welke uitspraak over sociale structuur klopt niet? 

a) een sociale structuur perkt de handelingsmogelijkheden van mensen in 
b) een sociale structuur schrijft concrete handelingen voor 
c) een sociale structuur zorgt voor minder handelingsmogelijkheden 
d) een sociale structuur is een globale richtingaanwijzer voor het samenhandelen 

 



18. Eén van de beleidsmaatregelen die voorgesteld werden ter bescherming tegen gsm-stralen 
bestond uit het verlagen van de stralingsnorm voor gsm-masten. Critici van deze maatregel wezen 
erop dat voor het behoud van dezelfde functionaliteit de stralingscapaciteit van de gsm-toestellen zelf 
moest verhoogd worden, met een nog groter gevaar voor de volksgezondheid tot gevolg. Dit is een 
voorbeeld van een (kies het meest specifieke begrip) 
 a)   pervers effect 
 b)   onbedoeld gevolg 
 c)   latente disfunctie 
 d)   self-denying propehcy 
 
19. Welk van de vier onderstaande fenomenen is geen voorbeeld van een sociaal feit? 

a) gamen overeenkomstig de officiële handleiding 
b) studeren met het oog op een examen 
c) zich elke morgen wassen 
d) geboren worden 

 
20. De effectieve uitoefening van macht berust op (kies het meest specifieke begrip) 

a) het bezit van machtsbronnen 
b) het bestaan een bevoegdheidshiërarchie 
c) het uitdelen van negatieve sancties 
d) het nemen van bindende beslissingen 

Vele studenten kozen voor antwoordmogelijkheid d). Vanwege de negatieve item-toets 
correlatie is deze vraag komen te vervallen. 
 
21. Een rockmuzikant heeft moeite om zich naar concertorganisatoren toe ‘professioneel’ te gedragen 
omdat hij tegenover zijn fans een imago heeft hoog te houden van nonchalance en onverschilligheid. 
Dit is een voorbeeld van: 
 a)   een intern rollenconflict 
 b)   rolambivalentie 
 c)   een extern rollenconflict 
 d)   ‘role strain’ 
 
22. Meer individualisering resulteert in 
 a)   meer egoïsme 
 b)   minder socialiteit 
 c)   meer communicatieve rationaliteit 
 d)   minder ‘glocalisering’ 
 
23. Het mentalistisch cultuurbegrip verschilt van de interpretatieve cultuurvisie door de nadruk op 
 a)   gedeelde opvattingen 
 b)   collectieve waarden en normen 
 c)   sociale integratie 
 d)   socialisatie 
 
24. Sociologische verbeeldingskracht, dat is zichzelf kunnen zien als 
 a)   het vertrekpunt van talloze sociale verhoudingen 
 b)   lid van uiteenlopende sociale verbanden 
 c)   gevat in talloze sociale bindingen, verbanden en netwerken 
 d)   bron van individuele moeilijkheden die sociaal worden geduid 
 


