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Faculteit Sociale WetenschappenNaam : ........................................................... 
Academiejaar 2019-2020Voornaam :..................................................... 

Augustus 2020 Studentennummer : ....................................... 

Opleiding: ……………………………………… 

Schriftelijk examen 
 

Prof. Rudi Laermans 

SA020 Sociologie 
 

Instructies voor een goed verloop van het examen: 

- Dit schriftelijk examen omvat 1 examencahier van 11 pagina’s.  

- Voor dit examen geldt de formule ‘gesloten boek’ en kan u dus noch het handboek, noch 
powerpoints of nota’s consulteren. 

- U legt al uw persoonlijke spullen (tassen, rugzakken, jassen, GSM, …) onder uw eigen stoel. 

- U legt het examen af op de aangewezen stoel.  

- Neem bij het binnen- en buitengaan de fysieke afstandsregels in acht. 

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

1. Controleer de volgorde van de pagina’s en/of vragen (dit examen omvat 7 pagina’s). 

2. Laat alle pagina’s aan elkaar vastzitten.  Ga ook na of u kladpapier gekregen hebt. 

1. Gebruik voor elk antwoord niet meer ruimte dan voorzien. 

1. Schrijf zo leesbaar en duidelijk mogelijk. Structureer tevens uw antwoorden! 

1. Het examen begint om 9 uur en eindigt stipt om 12 uur. Het is zo opgesteld dat mag worden 
verwacht dat het binnen het bestek van 2,5 uur wordt ingeleverd (dit met het oog op voldoende 

tijd tussen opeenvolgende examens voor het smetvrij maken van het lokaal, evenals voor het in 

acht nemen van fysieke afstandsregels bij het binnen- en buitengaan). 

2. Aangezien dit opleidingsonderdeel in het Nederlands werd gedoceerd, moet het examen in het 

Nederlands worden beantwoord.  
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1. Controleer vooraleer u uw antwoorden afgeeft of u alle vragen heeft beantwoord. U geeft alle 

papieren af (examen en kladpapier). 

1. Toon bij het afgeven van uw kopij uw studentenkaart en check of uw aanwezigheidsattest 

volledig is ingevuld. 

1.  Let op! Onregelmatigheden bij examens kunnen aanleiding geven tot ernstige sancties (art. 84, 
85 en 86 van het onderwijs- en examenreglement). 

2.  U moet al uw elektronische apparaten voor het examen uitschakelen.  

Veel succes! 
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 1. Stel dat je een ‘Durkheimiaan’ bent, dus een aanhanger van E. Durkheims sociologische 

visie. Welke zouden dan je voornaamste punten van kritiek op M. Webers zgn. 
protestantismestudie zijn? (vraag op 4 punten). 

o (1 punt) Weber stelt in zijn protestantismestudie dat de affiniteit tussen protestantse ethiek (ascese en 

wereldlijk succes als teken van uitverkorenheid) en kapitalistische geest (berekenend winst herinvesteren met 

het oog op nieuwe winsten) mee de historische unieke doorbraak van het kapitalisme in het Westen 
verklaart. Wat waarderationeel gemotiveerd begon, verzelfstandigde later in een seculier kapitalisme dat dwingt 

tot doelrationeel winst nastreven.  

o (1 punt) Hoewel ik als Durkheimiaan akkoord ben met de dwang die in deze analyse uitgaat van zowel het 

kapitalisme als van het protestantisme als vormen van collectief bewustzijn, in de zin dat ze als sociale feiten 

verschijnen, heb ik een probleem met de manier waarop Weber het gedrag van de protestanten en de 

kapitalisten verklaart op basis van individuele motieven (methodologisch individualisme). De Durkheimiaan 

hanteert de verklaringsregel dat sociale feiten vanuit andere sociale feiten moeten verklaard worden 

(positivisme). 

o (1 punt) De studie wilt vanuit het individu het sociale begrijpen (actorcentrisme), terwijl we volgens Durkheim de 

ideaaltypen van de protestant en de kapitalist niet nodig hebben, maar vanuit het sociale richting het individu 

moeten redeneren (sociocentrisme).  
o  (1 punt) Als Durkheimiaan wil ik bovendien het kapitalisme en het protestantisme benaderen als iets wat echt 

bestaat (verdinglijking), het zijn noch ideaaltypen, noch ‘lege namen’ voor het samenhandelen van 

gemotiveerde individuen (nominalisme) zoals ze in de studie van Weber verschijnen. 

o (0,5 punt; voor zover nog geen 4 punten) Het samenleven verloopt volgens Weber geordend in de protestantse 

en de kapitalistische maatschappij omdat er een wederzijdse oriëntatie is op elkaars handelen. Volgens de 

Durkheimiaan is dat echter omdat er een collectief bewustzijn/sociale solidariteit heerst. 

--------------------------------------------------- einde antwoordruimte ------------------------------------------------- 
Aanvulling op basis van de verbeterde examens 

● Vaktermen als ‘sociocentrisme’ moeten altijd bondig worden gedefinieerd indien de betekenis niet duidelijk is 

vanuit de context. 

● Om de vraag überhaupt te kunnen beantwoorden, was het nodig om eerst de hoofdstelling van Webers 

protestantismestudie kort te omschrijven (cf. eerste puntje in verbetersleutel) 

● Meermaals werd gesteld dat de protestanten doelrationeel handelden, wat niet klopt: ze handelden 

waarderationeel, aangezien het hen was te doen om de waarde van heilszekerheid. Die streefden ze ook niet 

efficiënt, wel zo consequent mogelijk na. 

● Het klopt evenmin dat Weber zegt dat we het handelen van alle actoren als doelrationeel moeten begrijpen. 

Zijn ‘verstehende’ sociologie stelt wel dat we naar individuele handelingsmotieven moeten kijken. 

Doelrationeel handelen is een van de vier types van basismotieven die hij onderscheidt. 
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● Ondanks het zonet genoemde uitgangspunt van zijn ‘begrijpende sociologie’ verschijnen het kapitalisme en 

protestantisme in Webers studie ook als een soort van sociale feiten, aangezien er een dwang van uitgaat. 

● Durkheims sociocentrisme slaat op zijn antwoord op de methodologische vraag hoe we aan sociologie 

moeten doen: door vanuit het sociale het individuele te verklaren. Het werd meermaals verward met zijn 

stelling dat een geordend sociaal verkeer om een collectief bewustzijn vraagt. Deze gedachte betreft de 

sociale orde-vraag en heeft een inhoudelijk karakter.  

● Het klopt niet dat de notie van ideaaltype een normatief ideaal of idee van ‘wat moet’ impliceert: het is een 

methodologisch hulpmiddel dat Weber gebruikt om sociale verschijnselen te beschrijven. Daarbij worden een 
of meer essentiële kenmerken van bijvoorbeeld het kapitalisme eenzijdig uitvergroot.  
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2. Bespreek vanuit E. Goffmans visie de interactie tussen een dokter en een patiënt; stel je 

daarbij op de positie van de dokter (vraag op 4 punten). 
o (1 punt) Goffmans visie is het dramaturgisch perspectief: mensen spelen in sociale interacties letterlijk 

een rol om ten aanzien van een publiek - hier de patiënt - een zo overtuigend mogelijke opvoering van hun 

rol te geven. De dokter gedraagt zich dus als een reflexieve/strategische acteur: zij is zich bewust van het 

zich conformeren aan rolverwachtingen. 

o (1 punt) De dokter wil in de eerste plaats de indruk geven dat zij een goede dokter is via strategisch 
indrukkenbeheer/impression management. Daarbij maakt de dokter gebruik van een façade: een 

gestandaardiseerd expressief instrumentarium dat door het individu tijdens haar voorstelling gebruikt wordt, 

met attributen zoals de doktersjas en een gepast ingericht dokterskabinet, vriendelijkheid, zakelijke 

communicatie en bijpassende lichaamsexpressie. 

o (1 punt) Frontstage/façadegebied: het dokterskabinet is hier de plaats van de voorstelling. Dit gebied vereist 

een hoge mate van alertheid en zelfcontrole, van expressiebeheersing en dramaturgische discipline, 

tegenover de backstage/achterafgebied: een voor het publiek afgesloten plaats of een plaats die tijdelijk niet 

zichtbaar is voor het publiek zoals het kabinet wanneer er geen patiënt is. Hier kan de dokter bekomen en 

zich klaarmaken voor de volgende voorstelling. 

o (1 punt) Zelfpresentatie: individuen ensceneren in hun rollenspel altijd ook een beeld van zichzelf als een 

personage met bepaalde moreel geladen eigenschappen zoals intelligentie, besluitvaardigheid. Deze 

creëren echter persoonsverwachtingen (verwachting van consistentie), m.a.w. er zijn inperkende 

gevolgen, m.n. de dwang om de zelf opgewekte schijn hoog te houden. Bijvoorbeeld: indien de dokter tijdens 

de eerste contacten met de patiënt bovengemiddeld empathisch reageerde, zal zij de dwang voelen dit aan te 

houden omdat ze weet dat de patiënt dit verwacht. 
o (0,5 punt, voor zover nog geen 4 punten) Mensen spelen volgens Goffmann vaak ook routineus rollen of 

‘vaste nummers’. Misschien is de dokter zo vertrouwd met haar rol dat ze tijdens deze interactie met de 

patiënt niet langer bewust aan strategisch indrukkenbeheer doet. 

o (0,5 punt, voor zover nog geen 4 punten) Soms is er ook sprake van een team, zo kan de dokter bijvoorbeeld 

een secretaresse of verpleger hebben die zorgt voor het onthaal en samenwerkt met de dokter bij het in 

scène zetten van een dokterspraktijk die overkomt als goed functionerend 

--------------------------------------------------- einde antwoordruimte ------------------------------------------------- 
Aanvulling op basis van de verbeterde examens 

● De vraagformulering ‘vanuit E. Goffmans visie’ vereiste dat je de relatie dokter-patiënt duidde vanuit Goffmans 

begrippenapparaat. Een algemene sociologische uitleg over rollen of het gebruik van begrippen van andere 

sociologen bij het interpreteren van de dokter-patiënt relatie leverden dus geen punten op.   
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INSTRUCTIES BIJ DE MEERKEUZEVRAGEN 

1. Correctie voor raden! 

Er wordt gewerkt met een zgn. giscorrectie. Dat betekent dat bij een fout antwoord 1/(alternatieven 

-1) van een punt in mindering wordt gebracht. In dit examen maakt de combinatie van 24 vragen 
op in totaal 12 punten (dus 1/2 punt per vraag) en 4 antwoordalternatieven bij elke 

meerkeuzevraag dat er bij een fout antwoord 1/6 punt wordt afgetrokken. Je kan echter ook een 

vraag onbeantwoord laten door het bolletje X na de andere antwoordalternatieven 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 

Na analyse van de resultaten, kunnen er meerkeuzevragen worden geschrapt omwille van 

problemen met de vraagstelling of een bijzonder lage correlatie met het algemene resultaat, zodat 

wordt voldaan aan de kwaliteitseisen van het examen. 
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1) Wanneer we het klassenmodel van K. Marx naast dat van P. Bourdieu leggen, zien we dat in 

het model van Bourdieu weinig aandacht wordt besteed aan  
a)    de ongelijkheid in scholingsniveau 

b)    de ongelijkheid in inkomen 

c)    de ongelijkheid in productiemiddelen 
d)    de ongelijkheid tussen arbeiders en burgerij 

 

Dit was een makkelijke vraag: van de deelnemende studenten koos haast 90 procent voor de 

juiste antwoordmogelijkheid. 

 
2) De uitgangspunten van het symbolisch interactionisme werden geformuleerd tijdens  

a)   de zgn. klassieke periode binnen de sociologie (1890-1920) 
b)   de periode tussen WOI en WOII 
c)   de periode direct na WOII (1945-1960) 

d)   de jaren zeventig 
 

Dit was een feitenvraag die door bijna de helft van de studenten niet werd beantwoord. De 

meerderheid die de vraag wél beantwoordde, koos verkeerdelijk voor antwoordmogelijkheid c): 

tijdens de periode na WOII begon het functionalisme aan zijn zegetocht. 

 
3) Volgens T. Parsons zijn de basiselementen van elk sociaal systeem 

a)    sociale posities 
b)    sociale rollen 

c)    verwachtingen 

d)    rolhandelingen 
 

Er werd getwijfeld tussen antwoordmogelijkheden b) en d), wat allicht ook mee verklaart waarom 

een kwart van de studenten de vraag onbeantwoord liet. Voor de reden waarom d) het juiste 

antwoord is, zie pagina 211 van het handboek. 
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4) Duid hierna de correcte stelling aan. 

a)   Een vrouw die haar man bij zijn verjaardag feliciteert, lost een cognitieve verwachting 

in. 
b)   C. Lévi-Strauss kunnen we omwille van zijn nadruk op duale classificatieschema’s 

binnen de conflictsociologie situeren. 
c)   De noties van sociale en culturele structuur hebben met elkaar gemeen dat ze 

duiden op het bestaan van beperkingen. 
d)   Het gratis downloaden via internet van informatie (muziek, beelden, teksten....) is een 

voorbeeld van toenemende informalisering. 

 

Dit was duidelijk een moeilijke vraag: de helft van de studenten liet ze onbeantwoord. Van 

degenen die ze wel beantwoordden, kozen een aantal studenten voor mogelijkheid b). Zij zagen 

over het hoofd dat we de ideeën van C. Lévi-Strauss hebben besproken in het hoofdstuk over het 

interpretatieve cultuurbegrip. De stelling dat cultuur met betekenisgeving heeft te maken, stamt 

van Weber – dus met de conflictsociologische traditie, die teruggaat op Marx, heeft Lévi-Strauss’ 

visie niet meteen veel van doen. 

 

5) Bij veel vormen van reclame past de notie van (kies het meest specifieke begrip) 
a)    tekenwaarde 

b)    distinctieprofijt 
c)    code 

d)    commodificatie 

 

Net als vraag 1 was dit een ‘weggever’: bijna 70 procent van de deelnemende studenten koos 

voor de juiste antwoordmogelijkheid. Zij die antwoordmogelijkheid d) selecteerden, negeerden het 

verschil tussen reclame en de koopwaren (‘commodities’) waarvoor reclame wordt gemaakt. 
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6) Een taxichauffeur doet nogal nors tegen een cliënte omdat hij meent dat de vrouw hem toch 
geen kleine fooi zal geven – wat ook gebeurt. Dit is een voorbeeld van (kies het meest specifieke 

begrip) 

a)    een zelfvernietigende voorspelling 
b)    een onbedoeld gevolg 

c)    een zelfbevestigende voorspelling 
d)    een sociale geloofscirkel 

 

Opnieuw een ‘weggever’: 90 procent van de deelnemende studenten gaf het correcte antwoord. 

 

7) Bij de notie van statusinconsistentie past het begrip (kies het meest specifieke begrip) 
a)    objectieve sociale ongelijkheid 

b)    subjectieve sociale ongelijkheid 
c)    verticale sociale differentiatie 
d)    horizontale sociale differentiatie 

 
Afgaande op het feit dat bijna driekwart van de deelnemende studenten het juiste antwoord 

aankruiste, was dit evenmin een moeilijke vraag. De studenten die opteerden voor c) zaten wel op 

het juiste spoor, maar kozen niet voor het meest specifieke begrip. 

 

8) Een invloedrijke kunstcriticus bejubelt publiek meermaals een nogal raar kunstwerk, waarna dat 
ook door een belangrijke verzamelaar wordt gekocht. Dit is een voorbeeld van (kies het meest 

specifieke begrip) 

a)    symbolische etikettering 
b)    symbolische performativiteit 

c)    symbolisch gezag 
d)    symbolische macht 

 

De helft van het deelnemersveld ging voor het juiste antwoord, bijna een kwart voor d). Weerom: 

het meest specifieke begrip is symbolisch gezag, aangezien het om erkende macht gaat. 
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9) Er zijn aanwijzingen van een hoge graad van rebellie, drugsgebruik en vandalenstreken bij 
jeugdsterren eens ze volwassen zijn geworden. Door hun vroeg vergaarde rijkdom en status lopen 

deze sterren vaak geen school in het reguliere onderwijs en moeten ze zich ook niet op de 

arbeidsmarkt wagen of, algemener, deel uitmaken van ‘de gewone samenleving’. Bovendien 
komen ze vaak weg met misdrijven waar anderen voor opgepakt zouden worden. Het leven van 

deze jeugdsterren illustreert de sociologische notie van  
a)   acute anomie (Durkheim) 

b)   anomie (Merton) 

c)   chronische anomie (Durkheim) 
d)   rebellie (Merton) 

Van de studenten die de vraag beantwoordden, koos de overgrote meerderheid het juiste 

antwoord. Het tweede frequentste antwoord was b). Echter, bij Merton is normloosheid intrinsiek 

verbonden met het nastreven van een doel op een zo efficiënt mogelijke manier. Deze visie past 

duidelijk niet bij het gegeven voorbeeld. 

 
10)  Een prof maant tijdens zijn college enkele babbelende studenten aan tot stilte. Dit kan hij 

doen omwille van zijn 

a)    relationeel gezag 
b)    traditioneel gezag 

c)    kennisgezag 
d)    organisatiegebonden gezag 

 

Bijna de helft van de studenten die de vraag beantwoordde, kruiste het juiste antwoord aan. Een 

beduidende groep selecteerde c). Een prof mag echter niet om stilte vragen omdat hij een geleerd 

iemand is, wel omdat de universiteit hem daartoe machtigt met het oog op kennisoverdracht. 
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11) ‘Allochtonen danken hun economische en culturele achterstandspositie goeddeels aan hun 
gebrek aan persoonlijk initiatief.’ Deze uitspraak illustreert het begrip  

a)    ‘verstehen’ 

b)    waarderingsvrijheid 
c)    sociologische verbeeldingskracht 

d)    slachtofferblamage  
 

Dit was echt wel de makkelijkste vraag: een paar enkelingen niet te na gesproken, kleurde 

iedereen het juiste bolletje zwart. 

 
 

12) Een onderzoeker adviseert eenmalig de overheid over de voor- en nadelen van een 
geneesmiddel dat hijzelf in opdracht van een firma heeft helpen ontwikkelen. Hier dreigt  

a)   rolleninconsistentie 

b)   een intern rollenconflict 
c)   een extern rollenconflict 

d)   Rolambiguïteit 
 

Antwoordalternatief a) was het juiste antwoord, maar de vraag werd geschrapt omdat het 

handboek niet expliciet aangeeft dat de notie van ‘rolleninconsistentie’ dezelfde betekenis heeft 

als het wel vermelde begrip ‘rollenincongruentie’. Van zij die de vraag beantwoordden, koos de 

meerderheid voor antwoordmogelijkheden b) en c). Die zijn fout omdat de vraag nadrukkelijk 

aangeeft dat er van een ‘eenmalig’, dus géén duurzaam of blijvend conflict tussen verwachtingen 

sprake is. 
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13) Welke van de onderstaande tweedelingen houdt géén conceptuele tegenstelling in? 

a)   culturele homogenisering vs. culturele hybridisering 

b)   ruimte van plaatsen vs. ruimte van stromen 
c)   globalisering vs. glocalisatie 
d)   creolisering vs. culturele homogenisering 

 

Een derde van de deelnemende studenten onthield zich, wat mag wijzen op onzekerheid over het 

mogelijks juiste antwoord. Optie c) werd terecht het meest gekozen door wie wel een antwoord 

gaf: glocalisatie is een specifieke uiting van globalisering en dus niet tegengesteld aan dit proces. 

 
14) Welk begrip past niet alleen bij een moderne samenleving? 

a)    Gesellschaft 

b)    klassenstratificatie 
c)    functionele differentiatie 

d)    genderstratificatie 
 

Meer dan een derde van de deelnemende studenten opteerde voor antwoordmogelijkheid b). Dat 

antwoord zou juist zijn geweest vanuit een marxistisch perspectief: daarbinnen bestaat er in iedere 

maatschappij een tweedeling tussen de bezittende en de niet-bezittende klasse. In hoofdstuk 2 

volgden we bij de behandeling van het thema sociale ongelijkheid echter de sociologische 

standaardvisie. Die beschouwt klassenstratificatie als ‘typisch modern’; binnen een voormoderne 

samenleving zijn de sociale strata bijvoorbeeld standen of kasten. Daarentegen kenmerkt 

genderongelijkheid héél de geschiedenis, waarbij in voormoderne samenlevingen dat patriarchaat 

vaak erg uitgesproken was. 
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15) Op een schriftelijk examen in pak en met das verschijnen, is thans een 

a)   plicht-verwachting 
b)   gebruik 
c)   moet-verwachting 

d)   zede 
 

Een eerdere gemakkelijke vraag: twee derde van de studenten die de vraag beantwoordden, 

kruiste het juist antwoord aan. We hebben inderdaad te maken met een optionele 

kan-verwachting of, in Sumners typologie, een informele norm waaraan niet meer streng de 

hand wordt gehouden. 

 

16) Hierna wordt de naam van een socioloog telkens aan een uitdrukking gekoppeld. Welke 
koppeling klopt niet? 

a)    Marx - burgerlijk bedrijvenkapitalisme 
b)    Parsons - institutionalisering 
c)    Blumer - indicaties 

d)    Dahrendorf - homo sociologicus 
 

Een derde van de studenten liet de vraag onbeantwoord; van wie de vraag wel beantwoordde, 

koos de overgrote meerderheid voor a). Terecht, want ‘burgerlijk bedrijvenkapitalisme’ is een term 

die Weber gebruikt in zijn protestantismestudie. 

 
17) Welke begrip hoort niet in het onderstaande rijtje thuis? 

a)   situatiedefinitie 

b)   samenhandelen 
c)   verwachtingsverwachtingen 
d)   role-making 
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Faculteit Sociale WetenschappenNaam : ........................................................... 
Academiejaar 2019-2020Voornaam :..................................................... 

Augustus 2020 Studentennummer : ....................................... 

Opleiding: ……………………………………… 
Dit was duidelijk een moeilijke vraag. Een derde van de deelnemende studenten kruiste ‘geen 

antwoord aan’, nog een derde het juiste antwoord. Opties a), b) en d) horen samen omdat ze 

binnen één traditie zitten, die van de interpretatieve sociologie: de gegeven begrippen 

stammen van Blumer, Becker resp. Turner. 

 
18) Welke van de onderstaande uitspraken is correct? Bij een toenemende individualisering 

a)   verkleint de organische solidariteit 
b)   vergroot de mate van role-taking 

c)   verkleint de klassenongelijkheid 

d)   vergroot het aantal ‘zelfontplooiers’ 
 

Opnieuw een makkelijke vraag: driekwart van de deelnemende studenten kruiste het juiste 

antwoord aan. Geïndividualiseerde individuen vinden authenticiteit inderdaad een kernwaarde en 

willen daarom graag ‘zichzelf zijn’. 

 

19) De belangrijkste algemene verklaring voor de relatief sterke zelfbeheersing die Westerse 
mensen thans aan de dag leggen, is de hoge mate van  

a)   sociale differentiatie 

b)   arbeidsdeling 
c)   externe dwang 

d)   individualisering 
 

Duidelijk een moeilijke vraag: bijna 40 procent van de deelnemende studenten liet de vraag 

onbeantwoord, en nog eens veertig procent ging voor c). Mensen krijgen in de opvoeding wel 

zelfdwang via externe dwang aangeleerd, maar de algemene oorzaak voor een hoog niveau van 

zelfdwang ligt volgens Elias in het fenomeen van de arbeidsdeling: ‘In onze samenleving moeten 

we vanwege de sterk doorgedreven arbeidsdeling, die ons van velen een beetje afhankelijk 

maakt, heel wat zelfbeheersing aan de dag leggen. Een grote mate van veralgemeende of 

gegeneraliseerde afhankelijkheid (...) vraagt in  de sociale omgang van iedereen een hoog niveau 
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Faculteit Sociale WetenschappenNaam : ........................................................... 
Academiejaar 2019-2020Voornaam :..................................................... 

Augustus 2020 Studentennummer : ....................................... 

Opleiding: ……………………………………… 
van drift- en affectcontrole, zo luidt inderdaad Elias’ sociologische verdict over de moderne 

maatschappij’ (p. 78). 

 

 

 
20) Dit examen zal worden verbeterd door uw sociologiedocent. Bij deze situatie past het begrip  

a)   groepsgerichtheid 
b)   universalisme 
c)   gegeneraliseerde afhankelijkheid 

d)   sociale betrekking 
 

Opnieuw een moeilijke vraag, die bijna 40 procent van de deelnemende studenten onbeantwoord 

liet. Opties c) en d) zijn te algemeen, optie a) past uiteraard helemaal niet bij de situatie van het 

individueel verbeteren van individueel afgelegde examens. Daarentegen worden examens wel 

conform een algemene standaard ‘zonder aanzien des persoons’ geëvalueerd, wat past bij 

Parsons’ notie van universalisme (zie p. 369). 

 
21) Het woord ‘sociologie’ dank we aan 

a)    Adolphe Quételet 

b)    Herbert Spencer 
c)    Auguste Comte 
d)    Claude Henri de Saint Simon 

 

Een ‘weggever’: zeven op de tien deelnemende studenten koos voor het correcte antwoord. 
 

22) In een hamburgerrestaurant als McDonalds verrichten de klanten eigenlijk behoorlijk wat werk, 
zoals zelf de bestelling opgeven, een beker frisdrank vullen of de tafel afruimen. Bekeken 

vanuit bedrijfsstandpunt is dit een goed voorbeeld van (duid het meest passende 

sociologische begrip aan) 
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Faculteit Sociale WetenschappenNaam : ........................................................... 
Academiejaar 2019-2020Voornaam :..................................................... 

Augustus 2020 Studentennummer : ....................................... 

Opleiding: ……………………………………… 
a)    doelrationalisatie 

b)    arbeidsdeling 
c)    doelmatigheid 

d)    taakdifferentiatie 

 
Idem: meer dan zestig procent koos a). Voor tekst en uitleg, zie Webers definitie van 

doelrationalisatie. 

 

23) Ter bestrijding van de verspreiding van covid-19 of het aantal besmettingen door het 

coronavirus werd/wordt soms een algemene quarantaine opgelegd. Burgers mogen dan nog enkel 
buiten komen voor essentiële verplaatsingen, dienen van thuis uit te werken, enzovoort. Voor 

welgestelden met bijvoorbeeld een grote tuin is zo’n quarantaine gemakkelijker dan voor minder 
begoeden die krap behuisd zijn. Wanneer we de bestaande sociale ongelijkheid als referentiepunt 

nemen, kunnen in dit verband spreken van een 

a)   pervers effect 
b)   latente functie 

c)   de-differentiatie tussen politiek systeem en intiemsysteem 
d)   latente disfunctie 

 

Nogmaals idem...: 90 procent van de deelnemende studenten kleurde het juiste bolletje zwart. 

 

24) Wanneer kinderen naar de kleuterklas overgaan, wordt verwacht dat ze ‘zindelijk’ zijn qua 
toiletgewoontes. Wanneer dit nog niet het geval is, zal de kleuterjuf de ouders hierover 

aanspreken. Niet tegemoetkomen aan de zindelijkheidsvraag is een falen van de 

a)   primaire socialisatie 
b)   secundaire socialisatie 

c)   anticiperende socialisatie 
d)   zelfdwang 

Idem..............: 80 procent. 

 


