
  1 

 

Faculteit Sociale Wetenschappen Naam : .................................................................. 

Academiejaar 2015-2016 Voornaam : ........................................................... 
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Schriftelijk examen 

 

S0A20A – SOCIOLOGIE - prof. dr. R. Laermans 
(proefexamen) 

Instructies voor een goed verloop van het examen. 

1. Schrijf op elk van de antwoordbladen uw naam, voornaam en examennummer. 

2. Controleer de volgorde van de pagina’s en vragen. U moet na deze voorpagina eerst één pagina 
met één open vraag vinden (pagina 2), vervolgens een blad met de specifieke instructies bij de 
meerkeuzevragen (pagina 3), en dan 12 meerkeuzevragen genummerd van 1 tot 12 (pagina’s 4 en 
5).  

3. Lees de vragen aandachtig: denk na over wat er wordt gevraagd! 

4. Lees aandachtig de instructies bij de meerkeuzevragen. 

5. Gebruik voor elk antwoord niet meer ruimte dan voorzien. Laat alle pagina’s aan elkaar vastzitten. 

6. Schrijf zo leesbaar en duidelijk mogelijk; structureer tevens uw antwoorden. 

7. Het proefexamen begint om 16.00 uur en eindigt stipt om 18.00 uur. Tijdens deze periode kan 
niemand zonder dringende redenen het examenlokaal verlaten. Met het oog op een rustige en voor 
iedereen evenwaardige start worden pas vanaf 17u00 aanwezigheidsattesten ondertekend. In deze 
periode worden tevens de antwoordformulieren voor de meerkeuzevragen uitgedeeld. 

8. Controleer vooraleer u uw antwoorden afgeeft, of u alle vragen heeft beantwoord. 

9. U mag geen GSM op tafel hebben liggen en geen ingeschakelde GSM bij u hebben. 

10. Toon voor het aanwezigheidsattest uw studentenkaart en controleer of uw aanwezigheidsattest 
volledig is ingevuld. 

 

Veel succes! 
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1. Vergelijk bondig de visies van Goldthorpe en Marx op klassenongelijkheid. Let op: vergelijken = 
kijken naar gelijkenissen en verschillen (antwoord max. ½ blz., vraag op 8 punten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------- einde antwoordruimte open vraag ------------------------------------------------- 
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INSTRUCTIES BIJ DE MEERKEUZEVRAGEN 

 

1. Correctie voor raden! 

Er wordt gewerkt met een zgn. correctie voor raden. Dat betekent dat bij een fout antwoord 

1/(alternatieven -1) van een punt wordt afgetrokken. In dit examen maakt de combinatie van 12 vragen 

op in totaal 12 punten (dus 1 punt per vraag) en 4 antwoordalternatieven bij elke meerkeuzevraag dat 

er bij een fout antwoord 1/3 punt wordt afgetrokken. Je kan echter ook een vraag onbeantwoord 

laten door het bolletje X na de andere antwoordlaternatieven in te vullen. In dat geval verlies je 

uiteraard geen punten. 

 

2. Invullen van de antwoordformulieren voor de meerkeuzevragen 

- Gebruik de vragenbladen hierna als oefenbladen. Voor je definitieve antwoorden ontvang je tijdens 

het examen een geprecodeerd antwoordformulier.  

- De antwoordformulieren moet je invullen met blauwe of zwarte balpen. Zorg ervoor dat je de 

bolletjes volledig opvult. 

- Indien je van antwoord wenst te veranderen, moet op het antwoordformulier het eerst ingevulde 

antwoord duidelijk worden doorkruist en het bolletje van het nieuwe antwoord worden ingekleurd. 

Probeer dit te vermijden door eerst te werken met de vragenbladen en enkel je definitieve antwoorden 

op het antwoordformulier te noteren. 

- Indien je een vraag niet wenst te beantwoorden (zie ook hierboven: ‘correctie voor raden’), moet je 

het bolletje X na de andere antwoordalternatieven invullen. 

- Hou je strikt aan deze instructies, want de antwoordformulieren worden automatisch ingelezen en 

gecorrigeerd. Ze worden dus niet nagekeken op mogelijke overtredingen van de instructies en de 

eventuele negatieve consequenties op het puntenbeeld. 

 

3. Verbetering van de meerkeuzevragen 

Bij de verbetering van de meerkeuzevragen kunnen na de analyse van de resultaten een of meer 

vragen worden geschrapt omwille van problemen met de vraagformulering (bijvoorbeeld 

dubbelzinnigheid) en/of een te lage correlatie met het algemene resultaat. 
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1. Marc is het prototype van een geïndividualiseerd individu. Hij kiest en keurt zelf: hij gedraagt zich  
 a)   egoïstisch 
 b)   non-conformistisch 
 c)   postmaterialistisch 

d)   individualistisch 
 
 
2. Oma, die ooit een bekende concertpianiste was, leert haar kleindochter Emma piano spelen. Deze 
situatie illustreert de notie van (kruis het meest specifieke begrip aan) 
 a)   sociale binding 
 b)   tertiaire socialisatie  
 c)   samenhandelen 

d)   primaire socialisatie 
 
 
3. Welk van de volgende begrippen hoort niet thuis in het onderstaande rijtje? 
 a)   sociaal feit 
 b)   veralgemeende afhankelijkheid 
 c)   samenhandelen 
 d)   organische solidariteit 
 
 
4.  Aan Max Weber danken we de notie van doelrationalisatie. Die slaat op het feit dat in almaar meer 
domeinen mensen meer ………………... (kruis de meest passende omschrijving aan) 

a) berekenend met middelen omgaan 
b) egoïstisch handelen 
c) doordacht met doelen omgaan 
d) rationeel handelen 

 
 
5. Volgens conflictsociologen is ……………. de belangrijkste factor voor het duiden van de 
verschillende vormen van stratificatie (kruis het ontbrekende begrip aan) 
 a)   geld 
 b)   macht 
 c)   iemands klassenpositie 
 d)  gezag 
 
 
6. Organisaties zijn in de regel actief binnen een welbepaald maatschappelijk domein, zoals bedrijven 
in de economie, theatergezelschappen in de kunst, scholen in het onderwijs of ziekenhuizen in de 
gezondheidszorg. Bij deze vaststelling past het concept (kruis het meest specifieke begrip aan) 
 a)   verticale sociale differentiatie 
 b)   individualisering 
 c)   taakdifferentiatie 
 d)   functionele differentiatie 
 

 
7. Wie zich gebonden weet door talloze bindingen met anderen, heeft ………… (kruis het meest 
specifieke begrip aan) 
 a)   een sociologisch perspectief op zichzelf 
 b)   sociologische verbeeldingskracht 
 c)   sociologische kennis 
 d)   de sociologische vraag ‘hoe wordt mijn leven beïnvloedt door anderen’ voor ogen 
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8. De geslachtsstratificatie maakt dat ……………….. (kruis de ontbrekende zinsnede aan) 

a)   er thans nog altijd minder jonge vrouwen dan jonge mannen een diploma hoger   onderwijs 
behalen 

 b)   meer vrouwen een technisch beroep uitoefenen 
 c)   meer vrouwen deeltijds werken 
 d)   vrouwen regelmatiger moederschapsverlof nemen 
 

 
9. Met de subsidiëring van zonnepanelen wilde de Vlaamse overheid het energiegebruik vergroenen. 
De maatregel was zodanig succesvol dat hij zorgde voor een explosie aan zgn. 
groenestroomcertificaten en een navenant dure factuur die nu wordt weggewerkt door een extra 
heffing voor alle energiegebruikers. Dit is een goed voorbeeld van een 
 a)   manifeste functie  
 b)   latente dysfunctie 
 c)   self-denying prophecy 
 d)   pervers gevolg 
 
 
10. Chinese popmuziek kruist nogal eens een Westers format als de ballad of de rocksong-met-gitaren 
met een manier van zingen die voor Westerse oren ‘Chinees’ aandoet. Dit illustreert het begrip (kruis 
het meest specifieke begrip aan) 

a)   globalisering 
b)   glocalisatie 
c)   culturele homogenisering 
d)   culturele hybridisering 

 
 
11. Jan is niet meteen een voorbeeldige werknemer: hij verschijnt regelmatig te laat op afspraken, zit 
soms onvoldoende voorbereid in een vergadering… Bij deze vaststelling past het begrip (kies het best 
passende concept) 

a)   rol 
b)   macht 
c)   situatiedefinitie 
d)   sociale anomie    
           

 
12. Etnische stratificatie …………..…… klassenongelijkheid (kruis de ontbrekende zinsnede aan) 

a) staat los van 
b) wordt veroorzaakt door 
c) is zowel een op zichzelf staand fenomeen als effect van 
d) beïnvloedt 

 

 

 


