
 

H 1: Het sociologisch perspectief   

1.1 Het sociale en de sociologie  

Sociologie de wetenschap van het sociale 
socius = maat/ gezel  
logos = leer/ wetenschap  

Sociologische perspectief een algmene denktrant die het sociale 
gedurig uiteenlegt in sociale relaties en, 
vooral, geziene en ongeziene 
afhankelijkheden van vaak onbekende 
anderen 
materieel object: gedeeld met andere soc. 
wet.  
formeel object: wijze waarop sociologie het 
sociale benadert  

Basisvragen 1. hoe is een geordende samenleving 
mogelijk?  
2. hoe werkt het samenleven door in 
individuele levens?  
3. hoe zien de basiscontouren van onze 
samenleving eruit?  
4. hoe komen we tot een algemene, tevens 
empirisch onderbouwde sociologische 
kennis?  
→ door kwantitatief of kwalitatief onderzoek  
(vb participerende observatie, 
diepte-interview) 

Sociologische driehoek feitelijke sociologiebeoefening komt neer op 
een drieledig gebeuren dat pendelt tussen 
theorievorming, empirisch onderzoek en 
(het ondersteunen van) sociale sturing 
                         beleid 

                        
         onderzoek         theorie 

1.2 Over sociale relaties, bindingen en 
verbanden 

 

Sociaal handelen (Weber) het handelen van een actor is georiënteerd 
op het handelen van een of meer andere 
actoren 

Actor 
 
 

stelt handelingen en bezit 
handelingsvermogen: individuele actoren 
& collectieve actoren: ‘in naam van’ 



Sociale relatie, verhouding of betrekking hierbij raken de sociale handelingen van 
twee of meer actoren met elkaar verweven  

Samenhandelen gaat vooraf aan de sociale relatie, 
voorwaarde = minimum aan wederzijdse 
georiënteerdheid  
1. zelfreferentialiteit: ieder nieuw element 
refereert aan eenzelfde soort element 
2. dynamisch & tijdsgebonden proces 
3. open, onvoorspelbaar karakter 
4. reflexieve monitoring van handelen: 
voortdurend succesvol sturen & controleren 
door de actor van zijn eigen activiteit 
(minimale psychische betrokkenheid) 

Afhankelijkheidsverhouding of sociale 
binding 
(Elias) 

de actoren hebben elkaar nodig  
typen:  

- cognitief (kennis vb docent -student) 
- economisch  
- politiek 
- affectief  

Sociaal verband samenhangende geheel van sociale 
bindingen, duurzaam + voor derden 
zichtbaar (vb vriendengroep,ziekenhuis) 
typen:  

- cognitief (kennis vb KUL)  
- economisch  
- politiek 
- affectief  

1.3 Van veralgemeende afhankelijkheid 
naar wereldsamenleving 

 

Veralgemeende of gegeneraliseerde 
afhankelijkheid 

we zijn van weinigen sterk afhankelijk en 
van velen een beetje afh. (gespecialiseerde 
beroepsbeoefenaren) 

Sociaal netwerk 
(De Swaan) 

lange ketting van afhankelijkheden 
(productie van specifiek product) 

Verdinglijking of reïficatie een autonoom object dat buiten ons om 
bestaat en een eigen werkzaamheid bezit 
(gedraagt zich als actor vb dé economie) 

Maatschappij of samenleving het momentane geheel van alle sociale 
relaties, bindingen, verbanden en 
netwerken = hyperdynamische realiteit  
(maatschappij = synoniem van ‘het sociale’) 

Nationale of regionale samenleving gebonden aan territoriale en vaak ook 
politieke grenzen 



= verouderd → transnationalisme 

Globalisering of mondialisering 
Held 

2 grote dimensies:  
1. sociale relaties tussen geografisch 
verafgelegen actoren  
2. sociale netwerken en verbanden met 
transcontinentaal en in tendentie mondiaal 
of wereldomspannend karakter 

Wereldmaatschappij het momentane geheel van 
transcontinentale, in aanleg mondiale 
sociale relaties, bindingen, verbanden en 
netwerken 

 

Kosmopolitisme een mondiaal of wereldbewustzijn (vb 
bekommernis om mensenrechten 
wereldwijd + biosfeer) 

1.4 Sociologische verbeeldingskracht  

Egocentrische maatschappijbeeld 
Elias 

samenleving als een reeks van 
concentrische cirkels van anderen rondom 
een ik of ego. Sociale afstand groeit en 
individuele betrokkenheid daalt wat al snel 
kan resulteren in sociale blindheid 

 

Sociologische verbeeldingskracht 
Wright Mills 

breed: het vermogen om zichzelf te 
observeren als een knooppunt van én in 
menigvuldige sociale bindingen, verbanden 
of netwerken die het eigen denken en 
handelen mede vormgeven 
beperkt: het vermogen om persoonlijke 
problemen met sociale feiten of 
veranderingen te verbinden 
 
in navolging van Mills: 
individuele moeilijkheden & sociaal 
probleem vb werkloosheid: weinig = 
individueel, veel = sociaal 

Victim blaming/ slachtofferblamage het slachtoffer krijgt de schuld en is daarom 
géén slachtoffer meer, maar de eigenlijke 
dader of minstens medeverantwoordelijke 

1.5 Sociologie en sociaal engagement  



Defamiliarisering Tot dan toe vertrouwde stukjes sociale 
realiteit worden enigszins onvertrouwd, 
schijnbaar bekend terrein blijkt bij nader 
toezien meerdere onbekende dimensies te 
herbergen 

Waarderingsvrijheid of morele neutraliteit Onderzoek zonder eigen waarden voorop te 
stellen en uit te werken  
→ kritische/ geëngageerde 
sociologiebeoefening 

Standpuntentheorie Het innemen van het standpunt van de 
onderdrukte  

Principe van de scheiding tussen feiten en 
waarden 
Weber 

Strikt empirische vaststellingen zijn mogelijk 
en staan los van hun eventuele waardering 
of evaluatie  
onderzoeker moet onderscheid maken 
tussen constateren empirische feiten & 
eigen praktische waardebepalingen 

Sociaal reformisme Eerder bescheiden streven naar 
beleidsmatig haalbare hervormingen o.b.v 
‘harde feiten’ 

Sociaalprobleemsociologie Meerderheid onderzoeken soc. wet. focust 
op sociaal achtergestelde groepen 

1.6 Goede bedoelingen en hun onbedoelde 
gevolgen 

 

Onbedoelde gevolgen Uitkomsten die anders uitvallen dan werd 
bedoeld door de handelende actor 

Perverse effecten 
Boudon 

Het tegenovergestelde van wat werd 
beoogd 
→ Mattheüseffect (Deleeck) 

Paradox van de sociologische 
verbeeldingskracht 

Leren afhankelijkheden en effecten te 
doorgronden, maar tegelijkertijd verhoogd 
bewustzijn van de weerbarstigheid van het 
sociale (kan soc. veranderingszin 
temperen) 

‘Self-denying prophecy’ Een aanvankelijk correcte of ware 
voorspelling zorgt onbedoeld voor een 
handelen dat de voorspelling tenietdoet  

‘Thomas-theorema’ 
self-fulfilling prophecy 

‘If men define situations as real, they are 
real in their consequences’ vb stereotype 

Situatiedefinitie Interpretatie van verschijnsel die zegt ‘wat 



self-fulfilling prophecy het geval is’ vb’dit wordt nieuwe zomerhit’ 

‘Self-fulfilling prophecy’ Aanvankelijk onware situatiedefinitie 
resulteert onbedoeld in handelen dat de 
oorspronkelijke onware voorstelling van 
zaken waarmaakt  

 

Sociale vooroordelen of stereotypen 
self-fulfilling prophecy 

Geschematiseerde collectieve voorstelling 
van een sociale groepering en haar leden 

Sociale geloofscirkel 
self-fulfilling prophecy 

Onbewijsbare definitie van toekomstige 
situatie is geloofwaardig omdat ze van 
geloofwaardige voorspellers komt, en leidt 
daarom tot handelen dat voorspelling 
bevestigt, waardoor geloofwaardigheid 
voorspeller toeneemt  

1.7 Sociologie en theorie  

Begrip of concept  Een notie die abstractie maakt van de meer 
particuliere uitingen van het omschreven 
fenomeen 

Theorie Een samenhangend geheel van naar elkaar 
verwijzende abstracte begrippen en daaruit 
afgeleide conceptuele uitspraken 

‘Grounded theory’ of gefundeerde theorie Het inductief ontwikkelen van begrippen en 
conceptuele uitspraken vanuit concreet 
onderzoek 

‘Middle-range theory’ of theorie met 
beperkte reikwijdte 

Empirisch toetsbaar geheel van abstracte 
concepten en uitspraken dat zich situeert 
tussen louter empirische omschrijvingen 
van sociale fenomenen en een 
alomvattende theorie van het sociale 

‘Grand theory’ of supertheorie Totaaltheorie van het sociale 
→ grondslagentheorie = focussen op 
gebruikte basisbegrippen 

Theoretisch pluralisme Gegeven van uiteenlopende theoretische 
referentiekaders 

Theoretisch referentiekader Globale visie op basiselementen van het 
sociale en hoe die moeten worden 
bestudeerd 

H2: Ordening en invloed van het sociale  

2.1 Sociale structuren en verwachtingen  



Socialeordevraag Welke mechanismen of voorwaarden 
maken een geordend samenleven 
mogelijk? 
(= spreekwoordelijk fundament van 
sociologisch perspectief op sociale) 

Sociale structuur Selectieve inperking van 
handelingsmogelijkheden sociale actoren/ 
globale richtingaanwijzer voor het 
samenhandelen  

Sociale normen 
(1) regelgerichte visie op sociale orde 

Regels die bindend voorschrijven hoe men 
in een bepaalde sociale relatie heeft te 
handelen/ normeren het samenhandelen 

Sociale positie Plaats die iemand inneemt binnen een 
sociale relatie (of binding, verband, 
netwerk) in verhouding tot anderen 

Formele sociale norm Juridisch afdwingbaar 

Informele sociale norm Niet juridisch afdwingbaar 

Sociale rol Geheel van verwachtingen over het 
handelen van positiebekleder 

(2) Probabilistische of verwachtingsgerichte 
visie op sociale orde 

Complementaire sociale rollen, dus elkaar 
aanvullende sociale verwachtingen over het 
handelen van positiebekleders, structuren 
en het samenhandelen 

 

‘breaching experiments’ of ordeverstorende 
experimenten  
Garfinkel 

Veronderstelde verwachtingen worden 
bewust doorbroken  
= etnomethodologie 

2.2 Objectieve en subjectieve sociale 
ongelijkheid 

 

Sociale ongelijkheid Het bestaan van een asymmetrie of 
hiërarchie tussen individuele en collectieve 
actoren 

Organisatiegebonden macht Het vermogen om voor andere leden van 
een organisatie bindende beslissingen te 
formuleren, of beslissingen die zij tot 
uitgangspunt of permise van hun handelen 
moeten nemen 

Objectieve sociale ongelijkheid De sociaal ongelijke verdeling van 
schaarse, hooggewaardeerde zaken als 
inkomen, diploma en macht  



Sociale maatschappelijke ladder Hoger en lager gelegen delen of treden 
binnen de verdeling van schaarse en 
hooggewaardeerde zaken 

Sociale mobiliteit Bewegen van individuen op sociale ladder  
intragenerationele mobiliteit: binnen 
individueel leven  
intergenerationele mobiliteit: over 
generaties heen (vgl met ouders) 

Subjectieve sociale ongelijkheid 
(status of prestige ladder)  
subjectieve en objectieve ongelijkh. gaan 
vaak hand in hand 

De ongelijke waardering en behandeling 
van individuen of, meer algemeen, sociale 
actoren 

Statusincongruentie of -inconsistentie Het innemen van uiteenlopende posities 
binnen de verschillende hiërarchische 
dimensies die sociaal aanzien, prestige of 
status definiëren  
→ statusonzekerheid: onzekerheid over 
sociale appreciatie en behandeling 

2.3 De hedendaagse klassenmaatschappij  

Objectieve maatschappelijke ongelijkheid De objectieve sociale ongelijkheid in een 
nationale of regionale samenleving 
→ distributie v inkomen, diploma’s & 
organisatiegebonden macht nauw met 
elkaar verweven  
→ deze drie dimensies buigen in een 
welbepaalde beroepspositie 

Sociale laag of sociaal stratum Groep van sociale posities die binnen de 
objectieve dimensie van sociale 
ongelijkheid op min of meer dezelfde 
hoogte zitten 

Sociale stratificatie Opdeling van een maatschappij, vanuit het 
oogpunt van de objectieve sociale 
ongelijkheid, in onderling ongelijke lagen 
van vergelijkbare sociale posities

 
affectieve banden binnen eigen stratum → 
meerderheid huwelijken binnen dezelfde 
sociale laag 



Klasse (in algemene zin) Een sociaal stratum van onderling 
vergelijkbare beroepsposities 

Klassepositie (in algemene zin) Beroepspositie binnen bepaalde klasse 

Klassenongelijkheid of -stratificatie Binnen de hedendaagse 
klassenmaatschappij 
→ geslachts-/etnische stratificatie:  
     interfereren met klassenongelijkheid 

Klassenindeling 
Goldthorpe 

marktsituatie 
- bron + hoogte inkomen 
- maten van econ. zekerheid 
- mogelijkheid tot verbetering positie  
werksituatie 
- gemm. positie beroepscategorie 
- mate van autonomie  
=> 3 grote klassen met 2 of meerdere 
subklassen: dienstenklassen, intermediaire 
klasse en arbeidersklasse  

Onderklasse Bestaat uit structureel 
overheidsafhankelijke individuen en 
gezinnen 

Klasse (in specifieke zin) Relatief duurzaam sociaal stratum van 
huishoudens die vergelijkbaar zijn vanuit 
het oogpunt van de objectieve sociale 
ongelijkheid 

Klassepositie (in specifieke zin) De positie van een leefeenheid binnen een 
bepaalde klasse 

 

2.4 Sociale ongelijkheid in meervoud  

Methodologisch nationalisme 
Beck 

Klassenmaatschappij is synoniem voor 
natiestaat 

Methodologisch kosmopolitisme 
Beck 

De transnationale verwevenheid van de 
effecten van de objectieve sociale 
ongelijkheid in rijke landen met haar 
krassere tegenhanger in armere regio’s of 
natiestaten 

Etnie Een sociaal verband waarbinnen een zeker 
wij-gevoel leeft vanwege 
gemeenschappelijk cultureel erfgoed 
etnische meerderheidsgroep ↔ etnische 
minderheidsgroepen 

Etnische stratificatie De opdeling van een maatschappij in 



onderling ongelijke lagen die worden 
bevolkt door uiteenlopende etnische 
groepen 

Geslachtsstratificatie De veelvormige objectieve sociale 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
schaduwarbeid = huishouden → part time 
of dubbele dagtaak  

Patriarchaat Duurzame mannelijke overheersing in een 
samenleving 

Sekse De biologische, anatomische en hormonale 
verschillen tussen mannen en vrouwen 

Geslacht of gender (in brede zin) De gevarieerde en complexe 
arrangementen tussen mannen en vrouwen 
die de organisatie van de reproductie, de 
seksuele arbeidsdeling en culturele 
definities van vrouwelijkheid en 
mannelijkheid omvatten 

Geslacht of gender (in specifieke zin) De sociaal dominante definities van 
mannelijkheid en vrouwelijkheid of 
geslachtsidentiteiten 

2.5 Zelfdwang en socialisatie  

Sociale-invloedenvraag Sociale verhouding, verbanden en 
netwerken kneden enerzijds mee ons 
individueel handelen en zelfs onze 
persoonlijkheid en anderzijds bieden ze ons 
gunstigere of nadeligere levenskansen 

Zelfdwang Drift- en affectencontrole vb niet 
neuspeuteren 

Reflexieve zelfdwang Automatische zelfdwang zonder zelfbesef 
vb niet weglopen wanneer dokter lichaam 
betast 

‘Controlled decontrolling’ Geremd ongeremd vb uit de bol gaan op 
een feestje maar nog steeds rekening 
houden met de anderen, niet botsen 

Internalisering of verinnerlijking Het zich eigen maken van wat eerst 
‘ik-vreemd’ was 

Socialisatie en socialisatieprocessen Een samenhandelen waarin een of meer 
belerende anderen een lerend individu 
sociaal maken, dus het vermogen tot 
samenhandelen bijbrengen 



Socialisatieverhouding of -binding Sociale vaardigheden (kunnen) en weten 
(kennen) door sociaal gevestigden aan 
nieuwkomers overgedragen met het oog op 
hun algemene sociale functioneren of op 
hun functioneren binnen een meer specifiek 
sociaal verband 

2.6 Primaire, secundaire en tertiaire 
socialisatie 

 

Primaire socialisatie Eerste belerende instanties: gezin & familie 
Bourdieu:  
primaire habitus: eerst verworven geheel 
van neigingen of disposities = smaak  
→ onderaan sociale ladder: autoritaire 
opvoedingsstijl  
→ hoge of middenklasse: democratische 
opvoedingsstijl  
‘jongens komen vaker voor zichzelf op, 
meisjes huilen meer’ = uitkomst differentiële 
primaire socialisatie 

 

Secundaire socialisatie Het onderwijs brengt gericht en expliciet, op 
een georganiseerde of formele manier 
vaardigheden en kennis bij 
Naast onderwijs speelt ook de peergroup (= 
groep van gelijken) een grote rol 

Positietoewijzing of -allocatie De sociaal geregelde verdeling van sociale 
posities over - of de toewijzing daarvan aan 
- individuen 
→ het onderwijs kwalificeert op een 
dubbele manier:  
1. direct: beroepsposities op arbeidsmarkt  
2. indiret: klassenposities op sociale ladder 

Reproductie van sociale ongelijkheid Het bestendigen over generaties heen van 
de verschillen tussen klassen of tussen 
hoger en lager geplaatsten op de sociale 
ladder 
→ onderwijs draagt hier aan bij: onbedoeld 
gevolg 

Tertiaire socialisatie Socialisatieprocessen die naast of na de 
primaire en secundaire socialisatie 
plaatsvinden  

Anticiperende socialisatie Vooraf leren met het oog op het gewenste 
lidmaatschap van een sociaal verband 
waarbinnen men verder zal leren 



2.7 Persoonlijke en collectieve identiteit  

‘Looking glass self’ of spiegelbeeldzelf 
Cooley 

Het inbeelden van onze verschijning aan de 
andere, het inbeelden van zijn beoordeling 
van die verschijning, en een of ander 
zelfgevoel 

Persoonlijke identiteit Het individuele zelfbeeld dat een antwoord 
geeft op de vraag ‘Wie ben ik?’  

Interne collectieve identiteit Een binnen een groepering of sociaal 
verband relatief sterk gedeeld wij-beeld 

Externe collectieve identiteit  Een zij-beeld van een groepering of sociaal 
verband dat breed wordt onderschreven 
door niet-leden of buitenstaanders 

Hybride persoonlijke identiteiten De neerslag van een mix van identificaties 
met niet naadloos op elkaar aansluitende 
collectieve identiteiten vb allochtoon voelt 
zich zowel Belg als Syriër  

Sociale constructies Selectieve uitvergroting van bepaalde 
groepskenmerken 
homogenisering: soc. & pers. verschillen 
worden uitgevlakt ten faveure van 
gemeenschappelijk geachte kenmerken = 
imagined community (bij sterk nationalisme) 

Negatieve zelfdefiniëring Een sociaal verband of groepering 
identificeert zichzelf dan op een positieve 
manier door aan een ander collectief exact 
de omgekeerde,  dus negatief 
gewaardeerde eigenschappen toe te 
schrijven 

Essentialisering Het voorstellen van een collectieve identiteit 
als wezenlijk of primordiaal voor alle leden 
van het betrokken collectief 

Identiteitspolitiek Het thematiseren van collectieve 
identiteiten binnen de publieke arena 
vb ‘de islamisering,’ ‘wij Vlamingen’ 

H3: Het hedendaagse samenleven  

3.1 De gedifferentieerde maatschappij  

Sociale-tijdsdiagnosevraag Wat zijn de basiskenmerken van onze 
nationale of regionale samenleving, en ook 
van de zich aftekenende 
wereldmaatschappij?  



Structuurkenmerk/ structureel kenmerk Een essentiële en duurzame eigenschap 
van een sociaal verband, zoals een 
samenleving, die licht werpt op haar globale 
functioneren en geordend karakter 

Taakdifferentiatie Arbeidsdeling 

 

Sociale differentiatie 
structuurkenmerken van onze samenleving 

Het bestaan van verschillen tussen sociale 
eenheden die aan de hand van een 
eenduidig principe kunnen worden 
gedefinieerd (taakdifferentiatie valt 
hierbinnen)  

Verticale sociale differentiatie Vindt plaats tussen ongelijke sociale 
eenheden 
→ klassendifferentiatie  
→ etnische en geslachtsdifferentiatie (over 
en ondervertegenwoordiging) 

Horizontale sociale differentiatie Vindt plaats tussen gelijke sociale 
eenheden 
econ. - ond. - politiek - recht - wet.  

Maatschappelijke functies Algemene opgaven waarvoor iedere 
samenleving zich gesteld ziet  

Multifunctionele eenheden 
maatschappelijke functie in niet-moderne 
maatschappij 

Clans nemen alle functies op zich  
vb dorpsoudsten regelen zowel politiek als 
justitie als ... 

Functionele differentiatie 
Maatschappelijke functie in moderne 
samenleving 

Het uiteenvallen van de samenleving in 
relatief zelfstandige sociale eenheden die 
zich toeleggen op het vervullen van telkens 
één enkele maatschappelijke functie 

Functiesystemen  
Functionele differentiatie  

Functionele sub- of deeldomeinen  
( econ. - ond. - politiek - recht - wet. ) 
→ alle functiesystemen zijn principieel 
nodig en daarom gelijkwaardig 
 
In onze samenleving zijn beroepen en 
organisaties doorgaans verbonden met één 
globaal maatschappelijke opgave, en we 
kunnen ze daarom gewoonlijk in één 
specifiek functiesysteem situeren 

3.2 De moderniteit van de sociologie  

Structurele verandering Een duurzame ontwikkeling of evolutie die 
gevolgen heeft voor het globale 
functioneren en de algemene ordening van 



een sociaal verband 

‘Gemeinschaft’ of gemeenschap, versie 
Tönnies 

Een sociaal verband waarbinnen een grote 
onderlinge saamhorigheid of solidariteit 
bestaat op grond van een sterke 
wederzijdse affectieve betrokkenheid 
3 grote vormen gemeenschapsleven:  
1. bloedgemeenschap  
2. plaatsgemeenschap 
3. geestesgemeenschap (vriendschap 

‘Gesellschaft’ of maatschappij, versie 
Tönnies 

Een berekend individualisme waarbij 
mensen uit eigenbelang ruilverhoudingen 
met anderen aangaan 

Doelrationeel handelen  
Max Weber 

De doordachte of berekende, planmatige 
omgang met middelen en hun gekende 
neveneffecten met het oog op het bereiken 
van een doel 

Doelrationalisatie 
Max Weber 

Het handelen binnen de verschillende 
maatschappelijke deeldomeinen wordt 
almaar doelrationeler 

Georg Simmel De maatschappelijke verbreiding van een 
doelrationele houding hangt samen met de 
veralgemening van een op geld 
gebaseerde economie = geldeconomie 
→ verzakelijking soc. verkeer: emoties 
moeten niet gedeeld worden  
→ geldbezit maakt het mogelijk zich te 
bevrijden van de vaak drukkende 
gemeenschapsverbanden 
vb: sieraad: 1. uzelf willen verheffen  
                    2. schoonheid tonen aan  
                       anderen = altruïsme  

Modernisering Het modern worden van een voormoderne 
of traditionele samenleving 

Moderniteit Het geheel van structuurkenmerken dat een 
moderne samenleving en cultuur 
karakteriseert 

Veelvoudige moderniteiten varianten van modernisering  
(kritiek op auteurs die Westerse model als 
ideaaltype zagen en als type waarin ieder 
land moest en zou evolueren) 

3.3 Globalisering, of leven in de 
wereldsamenleving 

 



Ruimte van plaatsen  
Castells 

Een geheel van gescheiden geografische 
plaatsen of territoria waarbinnen mensen 
met elkaar omgaan o.b.v fysieke 
copresentie (vb cafés, collegezalen) 

Ruimte van stromen  
Castells 

Gelijktijdige verplaatsingen tussen 
uiteenlopende plaatsen 
belangrijkste ‘space of flows’ = financiële 
wereldeconomie → staat los van reeële 
econ, speculaties over toekomstige prijs 
bepaalt uiteindelijke prijs (flitshandel) 

 

Functioneel gedifferentieerde globalisering Globalisering is een meervoudig proces 
omdat het zich afspeelt binnen de voorheen 
bestaande matrix van functionele 
differentiatie 

Homogenisering Uitvlakking van culturele verschillen door de 
globale distributie en receptie van dezelfde 
cultuuruiting vb globish  

Globalisering, versie ‘links’ Een mondiaal systeem met een westers 
centrum en een uitgebreide periferie dat tot 
op zeker hoogte de vroegste koloniale 
verhoudingen continueert 

Glocalisatie (global & local)  
Robertson 

Het in elkaar grijpen van het globale en het 
lokale niveau, dus van globaal circulerende 
stromen en meer plaatsgebonden, 
territoriaal afgegrensde cultuuruitingen en 
culturele praktijken 

Culturele glocalisatie 1. Dezelfde massaculturele artefacten 
worden uiteenlopend gerecipieerd in 
verschillende plaatsgebonden culturele 
contexten (vb McDonalds) 
2. Het vermengen van globale formats met 
lokale vormen van culturele expressie = 
culturele hybridisering of creolisering 

3.4 Over individualisering  

Detraditionalisering 
Beck 

Ontroutinisering van het individuele leven 
→ traditie = geheel van vanzelfsprekende 
opvattingen en handelingsgewoonten dat 
ver terugreikt in de tijd en van generatie op 
generatie wordt doorgegeven  
→ ontzuiling 

Keerzijde detraditionalisering → persoonlijke beslissingsvrijheid = 
keuzedwang → paradox v/d keuzes = vrije 



keuze maken betekent keuzevrijheid 
vernietigen  

Secundaire standaardisering van de 
levensloop 

Afhankelijkheden van functiesystemen 
zorgen opnieuw voor gestandaardiseerde 
levensloop 

Authenticiteitsethos Het kunnen ontw. van het eigen zelf, 
zelfontplooiing of zelfverwerkelijking zijn 
richtinggevende waarden 

3.5 Het geïndividualiseerde samenleven  

‘Hoe meer het individu als vrij wordt erkend, 
hoe meer het zich psychologisch afhankelijk 
lijkt te maken van anderen’ (facebook) - 
Damhuis 

 

Verschuiving van bevelshuishouding naar 
onderhandelingshuishouden  
de Swaan 

Veralgemeende sociale verwachting dat 
problemen worden uitgepraat, beslissingen 
onderhandeld, en eenzijdige orders 
achterwege blijven 

Individualisering van de sociale ongelijkheid 
Beck 

De sociale ongelijkheid werkt direct door op 
het individuele niveau, soc. ongelijkh. 
individualiseerde niet alleen, maar 
fractioneert ook het proces van 
individualisering 

H4: Voorlopers en grondleggers van de 
sociologie 

 

4.1 De ontdekking van het sociale  

De ontdekking van het sociale De opkomst van de moderne opvatting dat 
het sociale een aparte realiteit vormt en 
louter sociale mechanismen daarbinnen 
voor sociale orde zorgen 
deze ontdekking vergde zowel een 
‘ontgoddelijking’ als een ‘ontstaatsing’ van 
het denken over samenleven en sociale 
orde 

4.2 De ‘uitvinding’ van de sociologie  

Le bon sauvage 
Rousseau 

Idyllisch portret van de natuurmens 
→ veranderde met invoering 
‘privé-eigendom’ (= oorlog) 

“De FR bewijst dat er niets ‘natuurlijk’ is aan 
een samenleving, dat het mogelijk is deze 
van de grond af te herbouwen” - de Valk 

 



 

Conservatieve, contraverlichting, 
romantisch-conservatisme 
de Bonald en de Maistre  

De opvatting dat de ordening van de 
samenleving losstaat van de beregelde 
individuen of hun natuur: ze berust op een 
‘hogere’ moraal met een sterk imperatief of 
moet-karakter  

Positivisme Overtuiging dat alleen 
positief-wetenschappelijke kennis die naar 
natuurwetenschappelijk model rationeel 
denken met feitenonderzoek combineert, 
ware inzichten oplevert 

Sociologie 
Comte = ‘grondlegger,’ gebruikte woord 
voor het eerst  
→ sociologie is geboren uit kruising van 
erfenis verlichting en contraverlichting 
 

De term sociologie is een alternatief voor 
‘sociale fysica’ dat reeds gebruikt werd door 
Belgische statisticus  
2 domeinen sociologie  
1. Sociale dynamica: studie v/d ontw. v/d 
samenleving 
2. Sociale statica: gericht op sociale orde 
vraag  
   → Consensus universalis = gemeensch. 
geheel v ideeën en vooral morele waarden 
naar conservatief recept 

zie overzicht grondleggers van de 
sociologie 

 

H5: Sociologische visies in meervoud  

5.4 Klassenhabitus en cultuur  

Distinctieprofijt Het sociaal breed erkende onderscheid in 
levensstijl tussen zij die boven aan de 
sociale ladder staan en alle anderen 

H6: Cultuur als gedachtengoed Durkheims cultuurvisie (notie van 
wij-gevoelens gaat verloren) 

6.1 Het mentalistisch cultuurbegrip cultuur als gedachtegoed/ideologie 

Mentalistisch cultuurbegrip Cultuur is een mentaal ideëel iets, want het 
gaat om gedeelde opvattingen of 
gedachten 
3 soorten opvattingen:  
1. overtuigingen: def. v/d werkelijkheid of 
opvattingen over ‘wat is’ 
2. waarden: opvattingen over het 
wenselijke, over wat nastrevenswaardig is 
3. normen: opvattingen die zeggen hoe het 
hoort in de vorm van concrete 
gedragsregels/ handelingsvoorschriften 



Homo economicus Overwegend egoïstisch individu dat in de 
meeste levenssferen zo efficiënt mogelijk 
het eigenbelang laat prevaleren 
(doelrationeel handelen) 

Moreel individualisme Draagt een sterk ethische stempel, ieder 
mens is quasiheilig 
persoon is meer dan lichaam + bewustzijn 
(rechten v/d mens / beleefdheidsregels) 

6.2 Geïnstitutionaliseerde cultuur  

Cultuurpatroon Zekere mate van samenhang tussen 
verschillende componenten van cultuur 

Dominante cultuur 
= meerderheidscultuur 

Cultuurpatroon dat binnen breder sociaal 
verband (nationaal/regionale samenleving) 
toonaangevend is  

Subcultuur 
= minderheidscultuur 

Geheel van collectief gedeelde opvattingen 
dat deels verschilt van de bredere 
meerderheidscultuur vb jongerencultuur 

Tegen- of contracultuur 
= minderheidscultuur 

Hierbinnen domineren opvattingen die 
ingaan tegen de dominante cultuur  
vb fundamentalistische gelovigen 

Geïnstitutionaliseerde cultuur 
(via socialisatie verinnerlijkt) 

Overtuigingen, waarden en normen die een 
bovenindividueel, voorgegeven en 
dwingend, want gesanctioneerd, karakter 
bezitten (sociale feiten Durkheim/Parsons!) 

Indeling geïnstitutionaliseerde normen door 
Sumner  
o.b.v afdwingbaarheid en ontstaanswijze 

 

afdwingbaar formeel informeel 

ontstaan / / 

vaag gewoonterec
ht 

gewoonten 
- zeden 
(overspel) 
-gebruiken 
(groeten) 

duidelijk juridische 
normen 

/ 

 

De- institutionaliseren Eroderen sociaal voorgegeven en vooral 
dwingende karakter geïnstitutionaliseerde 
opvattingen 

 
 



 

Versterkte institutionalisering Sociaal gedragen opvatting wordt méér 
voorgegeven, dwingender en sterker 
bewaakt via sancties 

Juridisering 
Versterkte institutionalisering 

Aanmaken van rechtsregels = sluitstuk 
institutionaliseren collectieve opvattingen 

Culturele diversiteit Het bestaan van verschillende 
geïnstitutionaliseerde opvattingen in 
verscheiden sociale verbanden 
→ cultuurconflict: geschil tussen versch. 
geïnstitutionaliseerde opvattingen die leven 
binnen uiteenlopende sociale 
groepen/verbanden  
vb ‘vrijheid van ondernemen’ ↔ sociale/ 
econ. bescherming 

Culturele macht, mentalistisch bekeken Opleggen overtuigingen, waarden/normen 
→ minderheidscultuur kan dwang ervaren  
vb hoofddoekenverbod 

6.3 Durkheim over zelfdoding  

Anomie Normloosheid 

Typen zelfmoord - Durkheim 1. Egoïstische zelfmoord: door te zwakke 
sociale cohesie (protestant) 
2. Altruïstische zelfmoord: door te sterke 
sociale cohesie (leger) 
3. Anomische zelfmoord: door 
onderregulering/ anomie (onbepaaldheid 
menselijk verlangen bij stijging/daling 
welvaart)  
4. Fatalistische zelfmoord: door 
overregulering (salven)  
 

 mate soc. 
cohesie 

mate 
regulering 

te zwak egoïstisch anomisch 

te sterk altruïstisch fatalistisch 

 

6.4 De anomische mens  

Acute anomie Abrupte normloosheid (echtscheiding als 
uitzonderlijke toestand) 

Chronische anomie Blijvende of structurele onderregulering van 
menselijke verlangens (consumptiemij) 



Mängelwesen 
Gehelen 

Biologisch onbepaalde wezens, geen 
instinct om juiste keuzes te maken 

6.5 Mertons herformulering van het 
anomiebegrip 

 

Anomie, versie Merton Geïnstitutionaliseerde normen die de 
mogelijke middelen voor het bereiken van 
een waarde (of cultureel doel) reguleren, 
aan impact inboeten en een louter 
doelrationele logica van efficiëntie de 
overhand krijgt (vb doping bij sport, plagiaat 
bij wetenschap…) 

Merton's anomietypologie  

wijze van 
aanpass
en 

geïnstitut
ionalisee
rd doel 

geïnstitut
ionalisee
rde 
middelen 

 

Conformi
sme 

+ + hoge 
(midden)
klasse 

Innovatie 
= deviant 
= anomie 

+ - hoge 
arbeidskl
asse + 
nieuwko
mers 

Ritualism
e 

- + lage 
middenkl
asse 

Terugtre
kking 

- - onderkla
sse 

Rebellie 
vb hippie 

+/- +/- stijgende 
soc. 
groep 

 

Culturele integratie Mate waarin individuen de dominante 
cultuur geïnternaliseerd hebben 
- waarde-integratie: internalisatie 
kernwaarde/ omschrijving soc. wenselijke 
- normatieve integratie: internalisatie 
normen/ ‘wat hoort’ 
- overtuigingsintegratie: internalisatie een of 
meer geïnstitutionaliseerde overtuigingen  

6.7 Cultuur als ideologie  



Ideologie, versie conflictsociologie Geheel van onware ideeën dat een of meer 
vormen van sociale ongelijkheid goedpraat 
of legitimeert 
→ prestatie-ideologie = meritocratie 

Cultuurindustrie 
Adorno + Horkheimer 

Zekere ideeën worden op een 
gestandaardiseerde/ clichématige manier 
uitgedragen  
= samenhangend conglomeraat van 
ondernemingen die winst nastreven 

Hegemonie  
Gramsci 

Het op- en uitbouwen van culturele 
dominantie, vanuit het oogpunt van 
legitimatie van soc. ongelijkheid,  
geslaagde hegemonie = ‘common sense’ 
↔ ideologie  

- geen onwaarheden, hegemonische 
ideeën niet noodzakelijk leugens 

Tegenhegemonie Situatie van alternatieve culturele macht of 
dominanties met contra-evidenties 
vb opkomst socialistische organisaties 19E 
→ politieke hegemonie: het dominant, zo 
mogelijk evident maken van opvattingen 
met het oog op politieke macht (VB, N-VA) 

 

H7: Cultuur als betekenisgeving  

7.1 Het interpretatief cultuurbegrip “Wij zijn cultuurmensen begiftigd met het 
vermogen aan de wereld een zin te 
verlenen” - Weber 

Interpretatief cultuurbegrip Stelt de cultuur van een sociaal verband 
gelijk met de daarbinnen gegeven 
mogelijkheden om de werkelijkheid actief 
betekenis te geven of te interpreteren en 
om zinvol met anderen te communiceren 

Symbolische communicatie 
Geertz 

Door betekenisdragende symbolen 
bemiddelde communicatie (talig + niet-talig 
karakter) symbolen vaak meerzinnig → 
geen betekenis zonder symbolen maar 
geen symbolen zonder actieve interpretatie 

Codes Sociaal gebonden conventies over de band 
tussen symbolen en hun mogelijke 
betekenissen  

Interpretatiegemeenschappen Groepen mensen die dezelfde codes in de 
omgang met symbolen hanteren en daarom 
tot gelijkaardige interpretaties komen 



Teken Combinatie uiterlijk waarneembare 
materiële drager (= betekenaar) met een of 
meer niet-waarneembare betekenissen 
          betekenaar (= symbool)  
          -------------------------- 
           betekenis 

Denotatie De dominante en daarom als letterlijk 
beschouwde betekenis van een betekenaar 
(of symbool) binnen een taal of 
interpretatieve gemeenschap vb stoel in het 
Nederlands 

Connotaties Figuurlijke bijbetekenissen van betekenaren 
(of symbolen) vb zegswijzen/ zwijn 
verwijzend naar mens 

Referent Verwijzen naar iets in ‘de realiteit’ 
semantische of betekeniswaarde ↔ 
referentiële of waarheidswaarde  
vb ‘de zon schijnt’ (terwijl het donker is) 
→ waarheidswaarde wisselt met 
werkelijkheidsopvattingen binnen 
interpretatiegemeenschap 

Taal - primair medium symbolische 
communicatie: context 
- primair medium individuele 
betekenisgeving: ik, we denken IN taal, we 
zien niet werkelijkheid maar betekenisvolle 
realiteit 

7.3 Interpreteren als classificeren  

Elke taal Sociaal gedeeld repertoire of potentieel van 
mogelijke betekenisgeving 

- 2 consequenties 
- culturele bronnen = dwingend én mogelijk 
makend ≠ sociaal feit 
- culturele of symbolische handelingen 
(spreken, eten, kleden) ≠ op zichzelf 
staande cultuur 

culturele of symbolische structuur 
structuralisme 

Een sociaal dominant patroon van 
aaneengeschakelde of geassocieerde 
symbolen en hun betekenis ( vb vrouw - 
zorgzaam) 

Classificeren of categoriseren 
structuralisme 

betekenisgeving = categoriseren 
particuliere dingen...+ differentiëren 
klassen/categorieën  



Classificatieschema’s Geïnstitutionaliseerde tweedelingen 
vb man vs vrouw, dag vs nacht 

Dominante cultuur, interpretatieve versie De classificatieschema’s die veelvuldig 
worden ingezet bij het actief interpreteren 
van de werkelijkheid 

7.4 Culturele interpretatiestrijd en cultureel 
grenswerk 

 

Culturele interpretatie- of definitiestrijd 1. Interpretatie: onenigheid over de juiste 
duiding van een fenomeen bij gebruik van 
eenzelfde classificatieschema waarvan 
twee polen verschillend worden 
geïnterpreteerd 
vb mooie vs lelijke auto 
2. Definitie: het toepassen van 
verschillende classificatieschema’s bij de 
duiding van een fenomeen  
vb kunst vs niet-kunst 

Waarnemings- en waarderingsschema’s  
interpretatie- of definitiestrijd 
Bourdieu 

Hierbinnen gaan betekenisgeving en 
appreciatie samen vb rocksong 
classificeren als authentiek 

 

Essentialisme 
Interpretatie- of definitiestrijd 

Het in elkaar schuiven van de semantische 
en de waarheidswaarde: de gebruikte 
betekenis ≠ mogelijke interpretatie maar 
reële essentie fenomeen 
Naturalisering of biologisering: verwijzingen 
naar veronderstelde natuurlijke of 
biologische verschillen die de eigen 
betekenis zou weergeven vb een vrouw is 
gewoon anders dan een man 

Symbolisch,betekenis of interpretatiekader 
Interpretatie- of definitiestrijd 

Meeromvattend samenhangend geheel van 
symbolen of betekenissen vb ideologie 

7.5 Gerealiseerde betekenissen  

Betekenisrealisatie Het actief verwerkelijken van interpretaties, 
classificatieschema’s of betekeniskaders 
(zie thomas-theorema) 

Symbolisch of cultureel grenswerk Het waarmaken van onderscheidingen door 
het actief markeren, eventueel ook 
veranderen, van de grens tussen de twee 
‘realiteiten’ die met een classificatieschema 
samen gaan 
vb ‘is dit een man of een vrouw?’  



7.6 Tekenwaarde en interpretatie- of 
definitiemacht 

 

Tekenwaarde 
Baudrillard 

Bijbetekenissen die consumptiegoederen 
door hun uiterlijke vormgeving en 
ondersteunende publiciteit bezitten 

Warentekens Koopwaren die tevens functioneren als 
tekens 

Contra Marx  

ruilwaarde 
(Marx) 

econ. waarde 
(arbeidstijd) 

behoefte 
tekenwaarde 

gebruikswaar
de (Marx) 

functionele 
waarde (nut) 

geldt als alibi 

tekenwaarde semantische 
waarde 
(connotatie) 

de 
merknaam = 
‘leeg teken’ 

 

Culturele macht, interpretatief bekeken  Het bezitten van interpretatie- of 
definitiemacht: het vermogen om 
interpretaties of betekenissen, of 
categorieën en classificatieschema’s, aan 
anderen op te leggen 
→ strijd om legitieme definitie of 
interpretatie sociale werkelijkheid (ook 
sociale wetenschappers betrokken) 

Cultureel of symbolisch gezag Iemands interpretatie- of definitiemacht gaat 
in bredere sociale kring voor legitiem of 
geldig door 

7.7 ‘Kennis is macht’  

Professies of kennisberoepen Het dwingend bezit van een universitair 
diploma 
→ Kennisgezag: door scholing en 
wetenschappelijke inzichten gelegitimeerd 
gezag 

Labeling of etikettering 
Becker 

Officiële definiëring van individuen  
(DSM5) 
normdoorbrekend gedrag = feiten  
deviantie = publicly labeled wrongdoing 

H9: Sociale rollen en relaties  

9.1 De mens als rollenspeler  



Positieveld 
Dahrendorf 

Geheel van sociale posities waarmee 
regelmatig wordt samengehandeld 
bestaande uit focusposities (vb leraar) en 
tegenposities (vb lln, collega’s, ouders) 
vanuit focusposities meerdere relaties naar 
telkens één tegenpositie = positiesegement 
(vb leraar - leerling) 

Rollenstel Geheel van rollen dat de focuspositie in een 
positieveld te spelen heeft 

Positieset Verzameling posities die een individu 
regelmatig inneemt tijdens een bepaalde 
levensfase (consument, student, dochter..) 

Toegeschreven positie (ascribed position) Positie die een individu zonder eigen 
inspanningen bekleedt door zeker 
biologische of biografische kenmerken 
vb vrouw, Belg, 18 jaar 

 

Verworven positie (achieved position) Wordt bekleed op grond van individuele 
inspanningen vb universiteitsstudent 

Rolhandelen Verwachtingen vanuit een tegenpositie over 
het handelen van een positiebekleder vb 
student zwijgt in les 

Rolattributen Verwachtingen over het uiterlijk en 
‘karakter’ van positiebekleder vb manager 
kleedt zich netjes en is besluitvaardig 

Verwachtingsverwachtingen 
Luhmann 

Men verwacht als positiebekleder bepaalde 
verwachtingen van de andere 
positiebekleders met wie men 
samenhandelt vb dokter verwacht dat 
patiënt van hem diagnose verwacht 

Rolconformiteit Het al dan niet inlossen van verwachtingen 
over rolhandelingen en -attributen door een 
positiebekleder 

3 grote soorten verwachtingen  
Dahrendorf 

1. moet-verwachtingen: naleving formeel/ 
juridische gesanctioneerd 
vb weggebruiker - verkeersregels 
2. plichtverwachtingen:  relatief sterke 
informele sancties vb geen promotie 
3. kan-verwachtingen: positieve informele 
sancties 

9.2 Over rollenconflicten  



Excuusregelingen Ingeburgerde ‘verklaringen’ die het 
momentaan niet inlossen van een 
verwachting op een sociaal aanvaardbare 
manier verontschuldigen vb file, ziekte.. 

Normatieve verwachting Bij overtredingen geen leerbereidheid en 
wordt tegen de feiten in aan de verwachting 
vastgehouden vb op tijd op school zijn 

Cognitieve verwachting Bereidheid om uit overtreding te leren en 
verwachting bij te stellen vb te laat op 
afspraak met vriendin 

Rolambivalentie Het bestaan van tegenstrijdige normatieve 
verwachtingen binnen één enkele rol, 
horend bij één enkele sociale positie 
vb verpleger: afstandelijk + betrokken 

Rollenincongruentie Bestaan van tegenstrijdige verwachtingen 
die samenhangen met verschillende rollen 
dokter: afdelingshoofd = efficiëntie, 
verplegers = menselijk werkritme 

Rollenconflict Een relatief duurzame, niet gemakkelijk op 
te lossen situatie van rollenincongruentie 
→ intern rollenconflict = bekleder één 
positie geconfronteerd met onderling 
tegenstrijdige verwachtingen van de kant 
van twee of meer positiebekleders binnen 
één positieveld (vb dokter) 
→ extern rollenconflict = tegenstrijdige 
verwachtingen of rollen die horen bij twee of 
meer posities in twee of meer positievelden 
(vb buitenshuis werkende moeder) 

4 grote mogelijkheden m.b.t rollenconflicten 1. proberen uiteenlopende rollen + 
verwachtingen gescheiden te houden 
2. voorrang geven aan een van de rollen 

- feitelijk onevenwicht 
- zelf prioriteiten stellen 
- voorrang aan machtigste 

tegenpositie 
3. de exit of het verlaten v/h positieveld 
4. het hardop thematiseren van 
rollenincongruentie/ rollenconflict → 
compromis 

9.3 ‘Role making’ of de actieve homo 
sociologicus 

 

‘Role taking’ 
Turner 

Het louter opnemen van 
geïnstitutionaliseerde rol 



‘Role making’ 
Turner 

Het actief definiëren en vormgeven van een 
rol door individuele positiebekleder  
→ eigen rolopvatting: individuele 
interpretatie door positiebekleder van 
verwachtingen vanuit tegenpositie 
 
Algemene normatieve verwachting van 
relatieve duurzaamheid/ consistentie bij 
processen van role-making 

Alter-rolopvatting Een individuele interpretatie van de 
algemene verwachtingen tegenover de 
ander met wie men samenhandelt 

9.4 Goffmans dramaturgisch perspectief  

Spelen van rol, versie Goffman Het ensceneren van een zo geloofwaardig 
of overtuigend mogelijke voorstelling voor 
een of meer anderen die als publiek 
fungeren 

 

Indrukkenbeheer of ‘impression 
management’ 

Zelfbewuste strategische actoren die 
geloofwaardige voorstellingen proberen te 
ensceneren 

Façade Gestandaardiseerd expressief 
instrumentarium dat door het individu 
tijdens zijn voorstelling gebruikt wordt vb 
witte doktersjas 

Frontstage/ façadegebied Plaats van een voorstelling 

Backstage / achtergebied Een voor het publiek afgesloten plaats 

Team Verzameling mensen die samenwerken bij 
het in scène zetten van een voorstelling 

Zelfpresentatie Individuen ensceneren in hun rollenspel 
altijd een beeld van zichzelf als ‘personage’ 
met bepaalde moreel geladen 
eigenschappen 

Persoonsverwachtingen Verwachtingen over iemands zelf of 
individualiteit  

 


