
1 
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Opleiding: ……………………………………… 

Schriftelijk examen 
 

Prof. Rudi Laermans 

S0A20A SOCIOLOGIE  
 
Instructies voor een goed verloop van het examen: 

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 examencahier omvat 10 pagina’s). 

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

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

1. Schrijf zo leesbaar en duidelijk mogelijk en structureer uw antwoorden op de open vragen. 

1. Het examen begint om 14:00 uur en eindigt stipt om 17:00 uur. Tijdens deze periode kan 
niemand zonder dringende redenen het examenlokaal verlaten. 

2. 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 u bent 

ingeschreven in een master-na-masteropleiding. In dat geval moeten de vragen in het Engels 
worden beantwoord. 

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.  Dit is een gesloten boek examen. Opgelet: onregelmatigheden bij examens kunnen aanleiding 

geven tot ernstige sancties (art. 84, 85 en 86 van het onderwijs- en examenreglement). 

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

Veel succes! 

 



2 

 

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

Januari 2020 Studentennummer: ....................................... 

Opleiding: ……………………………………… 
1. In de leerstof worden het mentalistisch en het interpretatief cultuurbegrip van elkaar 

onderscheiden. Kunnen er ook dwarsverbindingen of relaties tussen beide benaderingen 
van cultuur worden gelegd? (vraag op 4 punten). 

 
o (0,5 punt) Het mentalistisch cultuurbegrip stelt dat cultuur een mentaal/ideëel iets is,            

want het gaat om gedeelde opvattingen/gedachten. 
o (0,5 punt) Het interpretatief cultuurbegrip vat cultuur op als de in een sociaal verband              

gegeven mogelijkheden om de wereld betekenis te geven en om betekenisvol te            
communiceren. 

o (1 punt) Bij beide cultuurbegrippen is er sprake van een geïnstitutionaliseerd karakter            
van ofwel opvattingen, ofwel codes die symbolen met betekenissen verbinden. 

o (1 punt) Bij beide cultuurbegrippen spelen groepsgebonden overtuigingen over de          
werkelijkheid een rol bij de bepaling van de referentiële/waarheidswaarde van          
opvattingen respectievelijk tekens. 

o (1 punt) Conflictsociologische uitlopers vinden we in beide cultuurbegrippen terug. De           
aandacht voor de relatie tussen cultuur en macht wordt mentalistisch geduid in            
termen van een dominante ideologie of hegemonie en binnen de interpretatieve visie            
als interpretatieve of definitiemacht. Zowel de eerste als de tweede kan worden            
gecontesteerd. 
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2. Een vrouw probeert tijdens een feestje een man te versieren. Hoe zou je deze situatie 

vanuit de twee besproken visies op rollen analyseren? (vraag op 4 punten). 
 

o (0,5 punt) Durkheim-lijn: Dahrendorf  >< Weber-lijn: Turner, Goffman. 
 

DE HIERNA VOLGENDE PUNTJES MOETEN EFFECTIEF GEÏLLUSTREERD WORDEN AAN DE HAND VAN DE OPGEGEVEN              
SITUATIE OM HET VOLLEDIG PUNT TE KRIJGEN 

 
o (0,5 punt) Durkheim-lijn: Dahrendorf  >< Weber-lijn: Turner, Goffman. 

 
GEÏLLUSTREERD AAN DE HAND VAN DE OPGEGEVEN SITUATIE 
o (1 punt) Vanuit de visie van Dahrendorf bezitten rolverwachtingen een sociaal voorgegeven            

en dwingend, dus geïnstitutionaliseerd karakter.  
Bij de Weber-lijn is er echter sprake van conditionerende rollen: ze bakenen een globaal              
kader voor samenhandelen af. Naar het voorbeeld toegedacht: er bestaat een           
voorgeschreven rol van versierster vs. men heeft ruimte om die rol verder in vullen, vooral               
in functie van de concrete interactie met degene die men versiert. 

o (1 punt) Visie Dahrendorf heeft enkel oog voor ‘role taking’(het passief opnemen van             
geïnstitutionaliseerde rol). Bij de Weber-lijn is er een proces van ‘role making’: het actief              
definiëren en vormgeven van een rol door een individuele positiebekleder. (De vrouw volgt             
de voorgeschreven rol vs. ze geeft er een specifieke individuele draai aan = de rol               
‘stileren’).  

o (0,5 punt) Bij dit ‘role making’ speelt wel een verwachting van consistentie: noodzaak van              
voorspelbaarheid. 

o (1 punt) Bij Goffman zijn het reflexieve acteurs die aan strategisch impression             
management doen. (De vrouw handelt quasi-automatisch vs. ze gebaart, praat... bewust           
als iemand die verleidt, ook al wordt dat niet doorzien). Hiermee correspondeert het             
onderscheid tussen frontstage/facadegebied (= plaats van de voorstelling) en          
backstage/achteraf-gebied 

o (0,5 punt; indien nog geen 4 punten behaald) De normatieve verwachtingen bij de             
Durkheim-lijn vallen uiteen in moet-, plicht- en kan-verwachtingen, waarbij er enkel bij            
kan-verwachtingen manoeuvreerruimte is.  
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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 Bourdieu naast dat van Goldthorpe leggen, zien we dat in 

het model van Bourdieu weinig aandacht wordt besteed aan  
a)    de subjectieve sociale ongelijkheid 

b)    de marktsituatie van een beroep 

c)    de ongelijkheid in scholingsniveau  
d)    de werksituatie horend bij een beroep 

 
2) Het functionalisme beleefde zijn hoogdagen tijdens  

a)   de periode tussen WOI en WOII 

b)   de jaren vijftig 
c)   de jaren zestig 

d)   de jaren vijftig en zestig 
 

3) Anders dan Marx benadert Weber het kapitalisme  

a)    ‘idealistisch’, gezien de nadruk op de causale rol van de protestantse ethiek  
b)    als een ideaaltype 

c)    ‘materialistisch’, gezien de nadruk op kapitaalaccumulatie 
d)    als een uiting van waarderationeel handelen 

 

4) Duid hierna de correcte stelling aan. 
a)   Zelfmoord plegen naar aanleiding van een beurscrash is volgens Durkheim een uiting 

van chronische anomie. 
b)   Claude Lévi-Strauss kunnen we omwille van zijn nadruk op duale classificatieschema’s 

binnen de conflictsociologie situeren. 

c)   Bij de uitspraak ‘het monster van Loch Ness is opnieuw gesignaleerd’, kan er 
discussie bestaan over de referentiële waarde. 

d)   Iedereen kan in even grote mate aan ‘role making’ doen, aangezien dit losstaat van het 
soort van rol. 
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5) Welk van de hierna vermelde sociologische begrippen past niet bij het fenomeen onderwijs 
wanneer we dat vanuit maatschappelijk standpunt bekijken? 

a)    klassenreproductie 

b)    sociaal verband 
c)    functionele differentiatie 

d)    geslachtsstratificatie 
 

6) Een overheid wil het aantal rokers verminderen en steunt daarom de campagnes rond de 

e-sigaret. Na enkele maanden stelt ze vast dat de positieve campagnes rond het gebruik van de 
e-sigaret een laagdrempelige indruk hebben gecreëerd, waardoor meer niet-rokers beginnen met 

de e-sigaret. Dit is een voorbeeld van (kruis het meest passende sociologische begrip aan) 
a)    een zelfvernietigende voorspelling 

b)    een onbedoeld gevolg 

c)    een zelfbevestigende voorspelling 
d)    een pervers effect 

 
7) Welke uiting of vorm van sociale ongelijkheid kan een belangrijke rol spelen bij het tot stand 

komen van sociale geloofscirkels? 

a)   verschillen in organisatorische macht 
b)   de objectieve sociale ongelijkheid 

c)   de ongelijke verdeling van onderwijskapitaal  
d)   de subjectieve sociale ongelijkheid  

 

8) Oma, die ooit een bekende concertpianiste was, leert haar kleindochter Emma piano spelen. 
Deze situatie illustreert de notie van (kruis het meest passende sociologische begrip aan) 

a)   sociale binding 
b)   tertiaire socialisatie  
c)   samenhandelen 

d)   primaire socialisatie 
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9) Het ontduiken van belastingen is in het licht van het dominante waardenpatroon een voorbeeld 
van (kruis het meest passende sociologische begrip aan) 

a)   anomie (Merton) 
b)   anomie (Durkheim) 
c)   deviantie (Parsons) 

d)   waarderationeel handelen (Weber) 
 

10)  Volgens conflictsociologen is ……………..... de belangrijkste factor voor het duiden van de 

verschillende vormen van stratificatie (kruis het ontbrekende begrip aan) 
a)   geld 

b)   heerschappij 
c)   macht 
d)   gezag 

 
11) ‘Natuurlijk zijn het vooral vrouwen die deeltijds gaan werken: zij zijn nu eenmaal fysiek 

gemaakt om kinderen te krijgen.’ Waarvan is deze uitspraak geen uiting?  
a)    essentialisme 

b)    grenswerk 
c)    classificatieschema’s 
d)    naturalisering  

 
12) 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’ 
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13) Het symbolisch interactionisme is een belangrijke theoretische erfgenaam van Weber. Eén 
notie uit Webers sociologie verschuift echter binnen het symbolisch interactionisme enigszins naar 

het achterplan, met name: 

a)   interpretatie 
b)   methodologisch individualisme 

c)   betekenisgeving 
d)   handelingsmotieven 

 

14) ‘Vrouwen moeten een armlengte afstand houden van mannen die er niet helemaal 
betrouwbaar uitzien’. Deze uitspraak is een voorbeeld van (kruis het meest passende 

sociologische begrip aan) 
a)    discriminatie 

b)    slachtofferblamage 
c)    betekenisgeving 
d)    een onbedoeld effect 

 
15) Stel dat je na de examens eens flink onderuit zakt met vrienden om de goede afloop te vieren. 

Dit is een voorbeeld van  

a)    een sociale ventielklep 
b)    decontrolled controlling 

c)    het volgen van een zede  
d)    controlled decontrolling 

 

16) Bij welk fenomeen past het beste de notie van sociaal feit? 
a)    bevallen 

b)    iemand leuk vinden 
c)    trouwen voor de kerk 
d)    knipperen met je oog 
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17) Welke begrip hoort niet in het onderstaande rijtje thuis? 
a) situatiedefinitie 
b) institutionalisering 

c) moet-verwachting 
d) sociaal systeem 

 
18) Welke van de onderstaande uitspraken is correct? 

a) Individualisering leidt tot meer doelrationeel handelen naar anderen toe. 

b) Moreel individualisme ondergraaft de thans bestaande onderhandelingshuishouding. 
c) Individualisering leidt tot meer indrukkenbeheer.  

d) Moreel individualisme is geïnstitutionaliseerd. 
 

19) Organische solidariteit komt in principe vooral voor in samenlevingen met een hoge mate van 
a) sociale differentiatie 

b) collectief bewustzijn 
c) sociale cohesie 

d) arbeidsdeling 
 
20) Welk van de onderstaande begrippen past niet bij het kopen van een appel? 

a)   ‘Gesellschaft’ 
b)   particularisme 
c)   globalisering 

d)   commodificatie 
 

21) De geslachtsstratificatie maakt dat ……………….. (kruis de meest passende 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 
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22) Welk begrip past niet in het onderstaande rijtje? 
a)  actorcentrisme 

b)  samenhandelen 

c)  role-making 
d)  reïficatie 

 
23) Nogal wat economen wijzen er dezer dagen op dat te veel budgettaire besparingen er zullen 

toe leiden dat de economische groei in de onmiddellijke toekomst afneemt. Dat resulteert in lagere 

overheidsontvangsten, wat tot weer nieuwe besparingen op de begroting verplicht. Deze 
economen waarschuwen voor een mogelijk(e) 

a) latente disfunctie 
b) manifeste disfunctie 

c) de-differentiatie tussen politiek en economie 

d) negatieve netto-balans van functies 
 

24) Sociale orde berust volgens Parsons in laatste instantie op 
a)    waardenintegratie 
b)    rolsocialisatie 

c)    sociale cohesie 
d)    rollenintegratie 


