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Schriftelijk Proefexamen 

Prof. Dr. Geert Van Hootegem 

S0A67a  SAMENLEVING: FEITEN EN PROBLEMEN 

Instructies voor een goed verloop van het examen: 

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

2. Controleer de volgorde van de pagina’s en/of vragen (dit examen omvat 6 pagina’s). 

3. Ga ook na of u kladpapier gekregen hebt. 

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

5. Schrijf zo leesbaar en duidelijk mogelijk. 

6. Het examen begint om 11.00uur en eindigt stipt om 13.00uur.  Tijdens deze periode kan niemand 
zonder dringende redenen het examenlokaal verlaten. 

7. Examens van opleidingsonderdelen die in het Nederlands worden gedoceerd, moeten in het 
Nederlands worden beantwoord. Examens van opleidingsonderdelen die in het Engels worden 
gedoceerd, mogen in het Engels of het Nederlands worden beantwoord, tenzij je bent ingeschreven 
in een master-na-masteropleiding. In dat geval moeten de vragen in het Engels worden beantwoord. 

8. Controleer vooraleer u uw antwoorden afgeeft of u alle vragen heeft beantwoord.  U geeft alle 
papieren af (examen en kladpapier). 

9. Toon bij het afgeven van uw kopij uw studentenkaart en check of uw aanwezigheidsattest volledig is 
ingevuld. 

10. Let op!  Onregelmatigheden bij examens kunnen aanleiding geven tot ernstige sancties (art. 152 tot 
154 van het onderwijs- en examenreglement). 

11. U moet uw GSM in uw zak of jas vooraan in het lokaal laten liggen. 

 

 

Veel succes! 
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1. Beoordeel de volgende stellingen op hun juistheid. 
I. Etniciteit is een type van sociale verhouding dat vergelijkbaar is met het onderscheid tussen 
man en vrouw, rijk en arm, jong en oud. 
II. Bij primaire relaties ligt de nadruk steeds meer op het onderhandelen van regels dan op het 
navolgen van regels 
a) Alleen I is juist 
b) Alleen II is juist 
c) Beide zijn onjuist 
d) Beide zijn juist 

 
2. Wat kan niet verstaan worden onder het begrip “individualisering”? 

a) Het individu wordt steeds onafhankelijker van collectiviteiten 
b) Het individu wordt steeds egoïstischer 
c) Het individu bouwt zijn leven op door het combineren van verschillende rollen 
d) Het individu wordt steeds onafhankelijker van zaken die vanzelfsprekend zijn in een bepaalde 

samenleving 
 

3. De uitspraak van Simone de Beauvoir dat men niet als vrouw geboren wordt, maar als vrouw 
gemaakt wordt, moet beschouwd worden als: 
a) Seksistisch 
b) Behorend tot de Nature-benadering 
c) Behorend tot de Nurture-benadering 
d) Een bevestiging van het fenomeen van het glazen plafond 

 
4. Waarom was de Nationale Bank van België de voorbije weken voorpaginanieuws? 

a) Fiscale fraude 
b) Vermoedelijke betrokkenheid door schuldig verzuim bij het voetbalschandaal 
c) De strenge controle op het begrotingstekort, conform het verdrag van Maastricht 
d) De dreigende afwezigheid van vrouwen in hun directiecomité  

 
5. Welke van de onderstaande factoren is niet structureel bevorderend voor echtscheiding? 

a) De strenge leer van de Katholieke kerk 
b) De meeste mensen kennen in hun omgeving wel mensen die gescheiden zijn 
c) De dalende vruchtbaarheid 
d) De toegenomen welvaart voor alle volwassenen 

 
6. Wanneer men rekening houdt met de sociale bijstandsregeling die aan ouderen een 

minimuminkomen garandeert, bestaat het Belgisch pensioenstelsel uit: 
a) Eén pijler 
b) Twee pijlers 
c) Drie pijlers 
d) Vier pijlers 
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7. Welke bevolkingsgroepen werden sterk geëmancipeerd door de toenemende materiële 

onafhankelijkheid? 
a) Jongeren en vrouwen 
b) Vlamingen 
c) Moslims 
d) Migranten 

 
8. Welk van de volgende kenmerken is niet typerend voor de verzorgingsstaat? 

a) Iedereen heeft recht op democratische verzorging bij ziekte of lijden 
b) Bureaucratische regels en procedures zijn nodig om de toenemende arbeidsdeling 

gecoördineerd te krijgen 
c) Het platteland verstedelijkt 
d) De samenleving wordt gekenmerkt door steeds meer verscheidenheid, zowel inzake 

waarden als gedrag 
 

9. De groep van gezinnen met meer familiekernen is sinds een halve eeuw: 
a) Nauwelijks veranderd 
b) Niet meer relevant 
c) Toegenomen 
d) Afgenomen 

 
10. Zijn de onderstaande stellingen al dan niet juist? 

I. Het totaal vruchtbaarheidscijfer van een bevolking laat toe om het vervangingsniveau van die 
bevolking in te schatten 
II. De activiteitsgraad van de mannelijke en de vrouwelijke bevolking op beroepsactieve leeftijd 
groeit steeds meer naar elkaar toe 
a) Alleen I is juist 
b) Alleen II is juist 
c) Beide zijn onjuist 
d) Beide zijn juist 

 
11. Volgens Wikipedia hanteert de Belgische Antiracismewet de volgende definitie van 

'discriminatie': “elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft 
of ten gevolge heeft of kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van 
gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, 
sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt 
tenietgedaan, aangetast of beperkt”. 
Deze wet impliceert dat racisme moet bestreden worden op het: 
a) Micro-niveau en meso-niveau 
b) Meso-niveau en macro-niveau 
c) Micro- en macro-niveau 
d) Micro-, meso- en macro-niveau 
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12. Er wordt al lang gespeculeerd over de betaalbaarheid van de pensioenen. Dat vraagstuk wordt 

beïnvloed door: 
a) De vergrijzing 
b) De ontgroening 
c) Een mix van de vergrijzing en de ontgroening 
d) De combinatie van de ontgroening, de vergrijzing en de vergrijzing van de vergrijzing 

 
13. De Belgische pensioenwetgeving is gebouwd op: 

a) Het repartitiestelsel 
b) Een combinatie van het repartitiestelsel en het kapitalisatiestelsel 
c) Los zand 
d) Het kapitalisatiestelsel 

 
14. Wat berekent de formule ((40-65)/18-39))x100? 

a) Intensiteit van de vergrijzing 
b) Vergrijzing van de beroepsbevolking 
c) Vergrijzing 
d) Afhankelijkheid van de ouderen 

 
15. Beoordeel beide stellingen op hun juistheid. 

I. Horizontale segregatie tussen mannen en vrouwen wijst op het bestaan van een zogenaamd 
glazen plafond. Ondanks de formele gelijkheid tussen vrouwen en mannen blijft het voor 
vrouwen toch moeilijk om de hoogste posities op de arbeidsmarkt te beklimmen. 
II. Het totaal vruchtbaarheidscijfer is de som van de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers 
a) Alleen I is juist 
b) Alleen II is juist 
c) Beide zijn onjuist 
d) Beide zijn juist 
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16 a. Welke ratio’s kunnen we gebruiken om de verjonging van een bevolking kwantitatief uit te 

drukken? (  /2) 

Verouderingsratio’s= vergrijzingscoëfficiënt, vergrijzing beroepsbevolking, afhankelijkheidsindex, 

intensiteit vergrijzing. (0,5 punten per ratio) 

b. Hoe kan je berekenen of de beroepsbevolking aan het vergrijzen is?  Stijgt of daalt dat cijfer 

tussen 2011 en 2020? (  /1) 

[(40-59)/(20-39)] x100 (0,5 punten) 

Het cijfer stijgt. (0,5 punten) 

c. Hoe berekenen we het totaal vruchtbaarheidscijfer? (  /1) 

[Som van de 30/35 leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer]  

De som van de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers. (0,5 punten) De berekening gebeurt aan 

de hand van de geboorten die zich in de loop van één kalenderjaar voordoen. Het is in proportie, 

in een bepaald jaar, van het aantal kinderen geboren uit vrouwen van een bepaalde leeftijdsgroep 

ten opzicht van alle vrouwen van die leeftijdsgroep. Het leeftijdsbereik waarvoor men deze cijfers 

berekent, gaat van 15 tot 45/50 jaar. Het TVC is de som van deze 30/35 cijfers (0,5 punten).  

d. Waarom is het totaal vruchtbaarheidscijfer een interessante maat? (  /1) 

Het TVC is een interessante maat omdat het informatie geeft over de mate waarin het 

vervangingsniveau van een bevolking wordt bereikt. Met dit begrip wordt verwezen naar het 

vruchtbaarheidsniveau waarbij een cohorte van vrouwen gemiddeld precies genoeg dochters krijgt 

om zichzelf te vervangen. 
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17. “Wil men de ontwikkeling van de verzorgingsstaat begrijpen dan kan men niet naast de 

ontwikkelingen van pluriformering en individualisering kijken.” Leg dit citaat omstandig uit.  

Individualisering en pluriformering zijn centrale basisprincipes van de verzorgingsstaat. (0,5 punt) 

Individualisering impliceert een toename van de onafhankelijkheid van het individu ten aanzien 

van collectiviteiten (kerk, familie, buurt, lokale gemeenschap) die volgens traditie en 

geïnstitutionaliseerde verhoudingen het gedrag van dat individu reguleerden. Individualisering 

betekent het ter discussie stellen van vanzelfsprekendheden, de bewustwording van de 

betekenis van de eigen persoonlijkheid en het recht op zelfbepaling. Daaruit vloeit de behoefte 

voort aan en een grotere vrijheid om voor uiteenlopende rollen te opteren. (1 punt) 

Pluriformering kan men beschouwen als de natuurlijke bondgenoot van het 

individualiseringsproces. Door het proces van pluriformering ontstaat de ruimte om aan de 

behoefte tot individualisering tegemoet te komen. Omdat er sprake is van een ‘de-intensivering 

van de zeggingskracht van instituties’ wordt aan meerdere, concrete manieren van denken, 

voelen en gedragen betekenis verleend en legitimiteit gegeven. Er is niet langer sprake van 

één, door iedereen erkend en als vanzelfsprekend aanvaard systeem van waarden en normen. 

Mede omdat mensen in toenemende mate in aanraking komen met andere normenstelsels, 

moet het traditionele patroon aan legitimiteit inboeten en verliest het zijn monopoliepositie en 

zijn vanzelfsprekendheid. Pluriformering impliceert de vervaging van het bestaande, 

eenvormige normenstelsel en de vervanging ervan door een aantal stelsels die naast elkaar als 

opties fungeren. De mogelijkheid tot realisatie van een hierop afgestemd gedragspatroon wordt 

begunstigd door een afnemende sociale controle, door een gewaarborgd minimum aan 

economische en materiele zekerheid en door verschuivende gezagsverhoudingen. (1 punt) 

Er is sprake van een verschuiving van maatschappelijke gedragsvoorschriften: in de periode van de 

zestig, het ‘burgerlijk’ tijdperk, kon ten aanzien van een veelheid van levensgebieden een complex 

stelsel van concrete gedragsvoorschriften, toegespitst voor specifieke gedragingen, worden 

aangetroffen. Dergelijke stelsels zijn sterk aan erosie onderhevig geweest en er vindt sedertdien een 

verschuiving plaats in de richting van veel algemenere gedragsvoorschriften, die als het ware een kader 

definiëren waarbinnen een grote mate van handelingsvrijheid voor het individu ontstaat. Er is een 

verschuiving van zeer specifieke, nauw omschreven gedragsvoorschriften naar veel algemenere 

gedragsnormeringen die het concrete gedrag zoveel mogelijk ruimte laten. (0,5 punten – 

geschiedkundige verschuiving) 
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18. Een halve maand geleden zagen tal van reizigers hun vlucht op de luchthaven van Zaventem 

geannuleerd. Wat was hiervan de reden? Leg het verband met de reden waarom Ryanair niet alleen 

met zijn spectaculaire prijzen voor vliegtuigtickets in het nieuws kwam. 

Deze annulering was het gevolg van een staking bij Aviapartner, een bagageafhandelaar. Het 

personeel en de vakbonden waren het compleet gebrek aan sociaal overleg en de loze beloftes van de 

directie beu en voerden actie. Deze acties omvatte onder andere het niet meer uitladen van bagage. 

[Vooral vluchten van Ryanair werden fors getroffen door de staking] (1 punt  0,5 staking 

bagageafhandelaar / 0,5 contextualisering) 

Ryanair is de voorbije maanden ook in het nieuws geweest door stakingen van cabinepersoneel. Deze 

acties werden gevoerd om de arbeidsvoorwaarden bij Ryanair te verbeteren en hadden tot gevolg dat 

heel wat vluchten geannuleerd werden. (1 punt  0,5 punt staking / 0,5 contextualisering)  


