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Begrippen sociologie 
H1: het sociologisch perspectief 

Sociologie De studie van het menselijke sociale leven, van menselijke 
groepen en samenlevingen. (A. Giddens) 

Sociologisch perspectief Een algemene denktrant die het sociale gedurig uiteenlegt in 
sociale relaties en, vooral, geziene en ongeziene afhankelijkheden 
van vaak onbekende anderen. 

Kwantitatief onderzoek In cijfers uitdrukbare bevindingen of ‘harde data’ die bovendien 
gelden voor de onderzochte sociale groepering. 

Kwalitatief onderzoek Bestudeert sociale fenomenen ‘in de diepte’. 
vb. participerende observatie 

Sociale verhouding Een relatie tussen twee of meer mensen. 
Sociaal handelen Het handelen van een actor georiënteerd op het handelen van een 

of meer andere actoren. 

Actor Een handelaar, iemand met een zeker handelingsvermogen. 

Individuele actoren Een individu dat handelt 

Collectieve actoren Een individu dat handelt voor een bepaald bedrijf, politieke partij, 
… 

Zelfreferentialiteit Binnen een proces van samenhandelen refereert ieder nieuw 
element aan eenzelfde soort element (actie & reactie) 

Afhankelijkheidsverhouding/ 
sociale binding 

De actoren hebben elkaar nodig 

Sociaal verband Samenhangend geheel van sociale bindingen met een zekere 
duurzaamheid en voor derden observeerbare grenzen. 

Cognitieve (sociale) binding Afhankelijkheden rond kennisoverdracht bv: leerling-leraar 
Economische binding Afhankelijkheden binnen een onderneming/ bedrijf… bv: bakker-

klant 

Politieke binding Afhankelijkheden tss bv: burgers – politici 

Affectieve bindingen Afhankelijkheden die persoonsgebonden zijn bv: vrienden 
Sociaal netwerk Een lange ketting van afhankelijkheden 

Veralgemeende of 
gegeneraliseerde 
afhankelijkheid 

We zijn van bijzonder veel gespecialiseerde beroepsbeoefenaren 
een beetje afhankelijk. 

Verdinglijking/ reïficatie Een autonoom object dat buiten ons om bestaat en een eigen 
werkzaamheid bezit als ding voorstellen. Vb De maatschappij, de 
economie, de politiek … 

Maatschappij/ samenleving Het momentane geheel van alle sociale relaties, bindingen, 
verbanden en netwerken. 

Nationale of regionale 
samenleving 

Een samenleving met territoriale en vaak ook politieke grenzen. 

Globalisering/ 
mondialisering 

De verruiming, verdieping en versnelling van wereldwijde 
verbondenheid in alle dimensies van het hedendaagse sociale 
leven. 

De wereldmaatschappij Het momentane geheel van transcontinentale, in aanleg mondiale 
sociale relaties, bindingen, verbanden en netwerken. 

Kosmopolitisme Een mondiaal of wereldbewustzijn. 

Het egocentrische 
maatschappijbeeld 

De samenleving als een reeks van concentrische cirkels van 
anderen rondom een ik of ego. 

Decentrering Het sociale is niet langer een reeks concentrische cirkels met ‘mij’ 
in het centrum 

Sociologische 
verbeeldingskracht 

Het vermogen om zichzelf te observeren als een knooppunt van 
en in menigvuldige sociale bindingen, verbanden of netwerken die 
het eigen denken en handelen mede vormgeven. 

Slachtofferblamage/ victim 
blaming 

Het slachtoffer krijgt de schuld en is daarom géén slachtoffer 
meer, maar de eigenlijke dader of minstens 
medeverantwoordelijke. 
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Onbedoelde gevolgen Uitkomsten die anders uitvallen dan werd bedoeld door de 
handelende actor. 

Perverse effecten Een tegenovergestelde uitkomst dan wat werd beoogd. 

Het mattheüseffect Aan hem die heeft, zal gegeven worden (rijken w rijker, armen w 
armer) 

Paradox van de 
sociologische 
verbeeldingskracht 

Individuele moeilijkheden leren zien als collectief gedeelde 
problemenmet te remediëren sociale oorzaken maar tegelijk een 
groot besef van mogelijke onbedoelde gevolgen bij hun aanpak  

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

Thomas-theorema If men define situations as real, they are real in their conse-
quences 

Situatiedefinitie De interpretatie van een verschijnsel die zegt ‘wat het geval is’ 

Self-fulfilling prophecy Een aanvankelijk onware situatiedefinitie resulteert onbedoeld in 
handelen dat de oorspronkelijk onware voorstelling van zaken 
waarmaakt 

Sociale vooroordelen/ 
stereotypen 

Een geschematieseerde collectieve voorstelling van een sociale 
groepering en haar leden. 

Sociale geloofscirkel De onbewijsbare definitie van een toekomstige situatie is 
geloofwaardig omdat ze van geloofswaardige voorspellers komt, 
en eldit daarom tot een handelen dat de voorspelling bevestigt, 
waardoor de geloofwaardigheid van de voorspellers toeneemt. 

H2: ordening en invloed van het sociale 

2.1 sociale structuren en verwachtingen 

De sociale-ordevraag Welke mechanismen of voorwaarden maken een geordend 
samenleven mogelijk? 

Sociale structuur Een selectieve inperking van de handelingsmogelijkheden van 
sociale actoren. / een globale richtingaanwijzer voor het 
samenhandelen 

Sociale normen Regels die bindend voorschrijven hoe men in een bepaalde 
sociale relatie heeft te handelen 

Sociale positie De plaats die iemand inneemt binnen een sociale relatie in 
verhouding tot anderen. 

Positiebekleder Een individu die een sociale positie bezet 

Formele sociale normen Wel juridsich afdwingbare sociale normen 

Informele sociale normen Niet juridisch afdwingbare sociale normen 

sociale rol Geheel aan verwachtingen over het handelen van een 
positiebekleder 

Probabilistische of 
verwachtingsgerichte visie 
op sociale orde 

Complementaire sociale rollen, dus elkaar aanvullende sociale 
verwachtingen over het handelen van positiebekleders, 
structureren het samenhandelen. 

Breaching Ordeverstorende experimenten (vb. tegen rol ingaan, alles goed? 
nee) 

2.2 objectieve en subjectieve sociale ongelijkheid 

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

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

Objectieve sociale 
ongelijkheid 

De sociaal ongelijke verdeling of distributie van schaarse en 
algemeen hooggewaarde zaken als inkomen of vermogenstitels, 
diploma’s en macht 

Sociale of maatschappelijke 
ladder 

Hoger en lager gelegen sporten of treden binnen de verdeling van 
schaarse en hooggewaardeerde zaken. 

Sociale mobiliteit Het bewegen van individuen op de sociale ladder. 

Subjectieve sociale 
ongelijkheid 

De ongelijke waardering en behandeling van individuen of van 
sociale actoren. 
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Statusincongruentie of -
inconsistentie 

Het innemen van uiteenlopende posities binnen de verschillende 
hiërarchische dimensies die sociaal aanzien, prestige of status 
defineëren. 

Statusonzekerheid De onzekerheid bij statusinconsistente individuen over hun sociale 
appreciatie en behandeling. 

Intersectionaliteit drie grote vormen van objectieve sociale ongelijkheid: 
klassenongelijkheid ,etnische ongelijkheid, genderongelijkheid 
komen samen voor 

2.3 de hedendaagse klassenmaatschappij 
Objectieve 
maatschappelijke 
ongelijkheid 

Objectieve sociale ongelijkheid in een nationale of regionale 
samenleving. 

Sociale laag/ sociaal 
stratum 

Groep van sociale posities die binnen de objectieve dimensie van 
sociale ongelijkheid op min of meer dezelfde hoogte zitten. 

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

Convivium Latijnse term voor samenleven 

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

Klassenpositie (in algemene 
zin) 

Een beroepspositie binnen een bepaalde klasse. 

Klassenongelijkheid of -
stratificatie 

Ongelijkheid binnen de hedendaagse klassenmaatschappij  

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

Klassenpositie (in specifieke 
zin) 

De positie van een leefeenheid binnen een bepaalde klassen. 

2.4 sociale ongelijkheid in meervoud 
Methodologisch 
kosmopolitisme 

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

Methodologisch 
nationalisme 

Sociologen bestuderen de klassenongelijkheid gewoonlijk binnen 
regionale en vooral nationale samenlevingen. 

Etnie Een sociaal verband waarbinnen een zeker wij-gevoel leeft 
vanwege gemeenschappelijk cultureel erfgoed 

Stratificatie Het indelen van groepen mensen in maatschappelijke lagen 
Etnische stratificatie De opdeling van een maatschappij in onderling ongelijke lagen die 

worden bevolkt door uiteenlopende etnische groepen. 

Geslachtsstratificatie De veelvormige objectieve soc. ongelijkheid tss M en V. 

Sekse De biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. 
Geslacht of gender in brede 
zin 

De gevarieerde en complexe arrangementen tss mannen en 
vrouwen die de organisatie vd reproductie, de seksuele 
arbeidsdeling en culturele definiteis van vrouwelijkheid en 
mannelijkheid omvatten. 

Geslacht of gender in 
specifieke zin 

De sociaal dominante definities van mannelijkheid en 
vrouwelijkheid of geslachtsidentiteiten. 

Geslachtsstereotypen Men is ofwel man ofwel vrouw en M+V (heteroseksuele norm) 

Intersectionaliteit Maatschappelijke ongelijkheid die zich voordoet in verschillende 
assen. 

2.5 zelfdwang en socialisatie 

Internalisering 

(verinnerlijking) 
Het zich eigen maken van wat eerst ‘ik-vreemd’ was 

Socialisatie Een samenhandelen waarin een of meer belerende anderen een 
lerend individu sociaal maken, dus het vermogen tot 
samenhandelen bijbrengen 
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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 Gezin en familie zijn de eerste belerende instanties 
Primaire habitus Het eerst verworven geheel van neigingen of disposities 

Secundaire socialisatie Socialisatie in onderwijsverband 

Peergroup Groep van gelijken 

Positietoewijzing of allocatie De sociaal geregelde verdeling (allocatie) van sociale posities 
over de individuen 

Reproductie van sociale 
ongelijkheid 

Het bestendigen over generaties heen vd verschillen tss klassen 
of tss hoger en lager geplaatsten op de sociale ladder 

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

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

2.7 persoonlijke en collectieve identiteit 
Looking glass self 

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

Persoonlijke identiteit 
(individuele zelfbeschrijving) 

Het individuele zelfbeeld dat een antwoord geeft op de vraag ‘wie 
ben ik?’ 

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

Interne collectieve identiteit Van een zij-beeld naar een wij-beeld 
Identificatie  De internalisering ve collectieve identiteit, zodat ze onderdeel vd 

persoonlijke identiteit wordt. 

Hybride persoonlijke 
identiteit 

De neerslag ve mix van identificaties met niet naadloos op elkaar 
aansluitende collectieve identiteiten 

Sociale constructies Selectieve uitvergrotingen van bepaalde groepskenmerken 

Homogenisering Sociale of persoonlijke verschillen w uitgevlakt ten faveure van 
gemeenschappelijk geachte kenmerken. 

Negatieve zelfdefiniëring Een sociaal verband of groepering identificeertzichzelf 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 vh betrokken collectief. 

Identiteitspolitiek Het thematiseren van collectieve identiteiten binnen de publieke 
arena. 

H3: het hedendaagse samenleven 

3.1 de gedifferentieerde maatschappij 

De sociale-
tijdsdiagnosevraag 

In welke maatschappij leven wij thans? 

Structuurkenmerk Een essentiële en duurzame eigenschap ve sociaal verband, 
zoals een samenleving die licht werpt op haar globale 
functioneren en geordende karakter 

Arbeidsdeling of 
taakdifferentiatie 

Tussen en binnen sociale verbanden als bedrijven of ziekenhuizen 
zijn algemene taken over ontelbare beroepsposities uitgesplitst 

Sociale differentiatie Het bestaan van verschillen tss sociale eenheden die adhv een 
eenduidig principe kunnen w gedefinieerd. 

Verticale sociale 
differentiatie 

Stratificatie ve samenleving in verschillende lagen die boven op 
elkaar zijn gestapeld 

Horizontale sociale 
differentiatie 

Sociale differentiatie in gelijke sociale eenheden. 
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Maatschappelijke functies De algemene opgaven waarvoor iedere samenleving zich gesteld 
ziet. 

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

Functiesystemen  

3.2 de moderniteit vd sociologie 

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

Gemeinschaft, versie 
Tönnies 
(gemeenschap) 

Een sociaal verband waarbinnen een grote onderlinge 
samenhorigheid of solidariteit bestaat op grond ve sterke 
wederzijdse affectieve betrokkenheid 

Bloedgemeenschap Gebaseerd op verwantschap vb. familie 

Plaatsgemeenschap Op basis van nabuurschap vb. dorp 

Geestesgemeenschap Op basis van vriendschap vb. bff 

Gesellschaft versie Tönnies 
(maatschappij) 

Een berekende individualisme waarbij mensen uit eigenbelang 
ruilverhoudingen met andere aangaan 

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

Doelrationalisatie Het handelen binnen de verschillende maatschappelijke 
deeldomeinen almaar doelrationele wordt. 

Modernisering Het modern w van een voormoderne of traditionele samenleving 

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

3.3 globalisering, of leven in de wereldsamenleving 

Ruimte van plaatsen 
(space of places) (M. Cas-
tells) 

Een geheel van gescheiden geografische plaatsen of territoria 
waarbinnen mensen met elkaar omgaan obv fysieke copresentie 

Ruimte van stromen 
(space of flows) 

Gelijktijdige verplaatsingen van de diverse componenten tss 
uiteenlopende plaatsen 

Culturele homoganisering De uitvlakking van culturele verschillen door de globale distributie 
en receptie van dezelfde cultuuruiting. 

Globalisering, versie ‘links’ Een mondiaal systeem met een wersters centrum en een 
uitgebreide periferie dat tot op zekere hoogt de vroegere koloniale 
verhoudingen continueert. 

Glocalisatie Het in elkaar grijpen vh globale en locale niveau, dus van globaal 
circulerende stromen en meer plaatsgebonden, territoriaal 
afgegrensde cultuuruitingen en culturele praktijken. 

Culturele hybridisering 
(creolisering) 

Het vermengen van globale formats met lokale vormen van 
culturele expressie 

3.4 over individualisering 

Individualisering Sociaal-cultureel bekeken komt individualisering neer op een 
detraditionalisering of ontroutinisering vh individuele leven 

Traditie Een geheel van vanzelfsprekende opvattingen en 
handelingsgewoonten dat ver terugreikt in de tijd en zonder veel 
reflexiviteit van generatie op generatie wordt doorgegeven 

Individualisering Individueel bekeken komt individualisering neer op een 
toegenomen persoonlijke beslissingsvrijheid of autonomie 

Immanente paradox van 
keuzes 

Een vrije keuze maken betekent de keuzevrijheid vernietigen 

Keuzestress De angst om niet de juiste keuze te maken. 
Fomo Fear of missing out 

Authenticiteitsethos Het kunnen ontwikkelen van het eigen zelf, dus zelfontplooiing of 
zelfverwerkelijking, de richtinggevende waarde 

H4: voorlopers en grondleggers van de sociologie 
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4.1 de ontdekking vh sociale 

De ontdekking vh sociale De opkomst vd moderne opvatting dat het sociale een aparte 
realiteit vorm en louter sociale mechanismen daarbinnen voor 
sociale ordening zorgen. 

Ordentelijke samenleving Een politiek of staatsverband waarbinnen de soeverrein een door 
God gewilde structuur handhaafde 

4.2 de uitvinding vd sociologie 

Romantisch conservatieve 
opvatting 

= Dat de ordening ve samenleving losstaat vd beregelde 
individuen o hun natuur: ze berust op een ‘hogere’ moraal met een 
sterk imperatie of moet-karakter 

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

Sociale dynamica (COMTE) Studie van de ontwikkeling vd samenleving 

Sociale statica Domein van Comte dat zich op de sociale ordevraag richt 

Consensus universalis Een gemeenschappelijk geheel van ideeën en morele waarden 
naar conservatief concept. 

Sociologie  Is geboren uit de kruising vd erfenis vd verlichting (positivisme) 
met die vd contraverlichting (conservatisme) 

Algemene evolutiewet (SPENCER) Eenvoudige en ongedifferentieerde eenheden 
tenderen naar een complexere en meer gedifferentieerde toestand 

De moderne industriële 
maatschappij 

(SPENCER) Een gedifferentieerd geheel waarbinnen de arbeid is 
uitgesplits over ontelbare beroepen en domeinen 

The survival of the fittest (SPENCER) Alleen de beste halen het en planten zich voort 

4.3 Marx over klassen 

Antropologisch 
materialisme 

De basisgedachte dat de materiële werkelijkheid zowel bron als 
resultaat van menselijke arbeid is. 

Klasse, versie Marx Dit valt in principe samen met de ene dan wel de andere positie 
binnen de maatschappelijke tegenstelling tss de bezitters en de 
niet-bezitters vd productiemiddelen 

Klassentegenstelling Tegenstelling tss de bezitters en de niet-bezitters vd 
productiemiddelen 

Productiewijze Concrete manier waarop economische waarde of rijkdom wordt 
gecreeërd.  

Meerwaarde Het verschil tss de hoogte vh gemiddelde loon dat een arbeider 
ontvangt en de economische waarde die hij in de vergoede 
arbeidstrijd creëert. 

Klassenstrijd De directe confrontatie tss de bezittende en de niet-bezittende 
klasse obv hun tegengestelde belangen. 

4.4 marx’s materialistische maatschappijvisie 

Modern kapitalisme, versie 
Marx 

Het productief maken van geld door koopwaren te fabriceren en 
die vervolgens op de markt tegen geld te ruilen 

Commodificatie De vervanging van autonoom gemaakte dingen of zelf 
uitgeoefende activiteiten door koopwaren 

Verpaupering Verarming 

Proletariaat Arbeidersklasse, armsteklassen 
Klassenpolarisatie Verdwijnen vd middenklassen van zelfstandige boeren, kooplui, … 

Productiekrachten Productiemiddelen of productiefactoren 

Productieverhoudigen Eigendomsrelaties of klassenverhoudingen 

Schema van basis en 
bovenbouw (infra- en 
superstructuur) 

De klassenverhouding is de basis voor alle andere 
maatschappelijke sferen en determineert deze bovenbouw ook 

4.5 Durkheims sociale feiten 

Sociale feiten Het eigenlijke studieobject vd sociologie 
Sociologisme De neiging om alle persoonlijk handelen te verklaren vanuit het 

sociale 
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Sociocentrisme Het dubbele axioma dat de sociologie, gegeven de ingeburgerde 
tweedeling tss individu en maatschappij, het sociale als 
zelfstandige realiteit beschouwt en van daaruit richting individu 
redeneert. 

4.6 durkheims visie op sociale orde 

Sociale solidariteit Wij-gevoelens of gevoelens van onderlinge verbondenheid en 
samenhorigheid 

Sociale cohesie Sociale samenhang 

Sociale integratie Het één maken of integreren tot een hogere sociale eenheid van 
afzonderlijke eenheden 

Sociale orde, versie 
Durkheim 

Het bestaan van sociale solidariteit, cohesie of integratie 

Colletief of 
gemeenschappelijk 
bewustzijn 

Het geheel van overtuigingen en gevoelens dat gedeeld wordt 
door de gemiddelde leden van dezelfde samenleving of eenzelfde 
sociaal verband 

Mechanische solidariteit Een sociale cohesie of integratie die quasiautomatsich voortvloeit 
uit de overeenkomst in opvattingen en levenscondities. 

Organische solidariteit Wederzijdse afhankelijkheden door een hoge graad van 
taakdifferentiatie  

4.7 webers ‘begrijpende’ sociologie 

Verklarend begrijpen Het formuleren van ‘te begrjipen zinsamenhangen’, van 
beweegredenen of intenties die het geobserveerde handelen 
verklaren. 

Methodologisch 
individualisme 

Bij het bestuderen vh sociale moeten de verklaringen op het 
niveau van individuele, betekenisgeladen handelingen worden 
gevonden 

Nominalisme De woorden voor sociale verbanden als de staat of voor sociale 
netwerken als de politiek niet meer dan concentioneel gebruikte 
namen zijn waaraan geen aparte werkelijkheid beantwoordt. 

Actorcentrisme De liberale verlichtingsidee dat mensen over zelfbewustzijn en 
vrije wil beschikken en daarom in de regel vanuit zelfgekozen 
beweegredenen of intenties handelen 

Dimensie van begrijpen Het typeren vh bestudeerde handelen op een zodanige manier dat 
we het zin-of betekenisadequaat vatten 

Dimensie van verklaren Hard maken dat de interpretatie vd achterliggende 
betekenisgeving ook causaal adequaat is. 

Ideaaltype Het selectief postuleren ve eenduidige betekenisgeving 
(beweegreden, intentie, motivering) en haar uitvergroting tot het 
basismotief van een handeling 

4.8 weber over typen van handelen en sociale orde 
Hermeneutisch Interpretatieve , Uitlegkunde 

Interactie Een logica van handeling en ‘tegen-handeling’, Actie en reactie 

Doelrationeel handelen De weloverwogen of berekenende omgang met middelen in 
fucntie van een geïntendeerd doel 

Strategisch handelen Het berekenend gebruiken van anderen met het oog op een 
specifieke doelstelling 

Waarderationeel handelen Het consequent nastreven van een ‘hoger’ doel onder 
veronachtzaming van bekende nevengevolgen 

Affectief handelen Handelen onder invloed van momentane impulsen en 
gemoedstoestanden 

Traditioneel handelen Ageren uit gewoonte of conform zekere sociale gebruiken. 

Sociale orde, versie Weber De wederzijdse oriëntatie van actoren op de veronderstelde 
zingeving of motivatie ih handleen van de ander(en): die wordt 
verwacht, en de verwachte beweegredenen richten mede het 
eigen sociale handelen en samenhandelen. 

4.9 kapitalisme volgens Weber 
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Modern kapitalisme, versie 
Weber 

Het doelrationeel of berekenend inzetten van productiefactoren 
met het oog op een via herinvesteringen voortdurend vernieuwde 
winst. 

Dubbele predestinatieleer (CALVIJN) God heeft vooraf bepaald wie zalig w en wie daarvan 
verstoken zal blijven 

Decretum horribile Huiveringwekkend besluit 
Certitudo salutis Heilszekerheid 

Kapitalistische geest Spaarzaam en onthecht leven -> ascetische levensstijl 

H5: sociologische visie in meervoud 

5.2 de conflictsociologische traditie 
Conflictsociologie De studie van sociale ongelijkheid of het bestaan van 

groeperingen die in een duurzame relatie van onder- en 
bovenschikking staan en daarom uiteenlopende belangen hebben, 
wat onderlinge conflicten genereert. 

Macht, versie Weber De kans om binnen een sociale betrekking de eigen wil door te 
zetten, ook tegen weerstand in, onverschillig waarop deze kans 
berust 

Machtsbron Basis voor het vermogen om macht uit te oefenen 
Sociale orde, versie 
conflictsociologie 

Het bestaan van een enigszins stabiele machtsverhouding 
waarbinnen de machtigere partij haar wil aan een of meer anderen 
oplegt. 

Autoriteit Geldige of legitieme macht 
Legaal gezag Berust op formeel vastgelegde regels en procedures 

Traditioneel gezag Het toekennen van legitieme macht aan een of meer individuen 
door een onaantastbaar geachte traditie 

Charismatisch gezag autoriteit obv Individuele ‘uitstraling’ steunt mede op religieuze of 
andere waarden. (vb. profeet) 

Klassenverhouding, versie 
dahrendorf 

Het verschil tss de bekleders en de niet-bekleders van 
gezagposities in economie en politiek. 

5.3 bourdieus klassenmodel 
Kapitaalsvolume De globale hoeveelheid aan economisch en onderwijskapitaal 

Kapitaalstructuur Het relatieve aandeel van economisch dan wel onderwijskapitaal 
bij een beroep of in een cluster van vergelijkbare beroepen. 

Klassenfracties Subklassen 
Economische klassenfractie Klassenfractie met vooral economisch kapitaal 

Culturele fractie Klassenfractie die haar klassenpositie dankt aan het diploma 

Sociaal traject Kansen op sociale stijging of daling 

Habitus Een duurzaam geheel van in de primaire socialisatie verworven 
gewoonten of disposities  

Esthetische habitus Vorm boven inhoud 

Stilering of esthetisering Afzien van directe gebruikswaarde  

5.4 klassenhabitus en cultuur 

Klasse, versie bourdieu Verzamelingen actoren die overeenkomstige posities bekleden en 
die, omdat zij in gelijksoortige omstandigheden verkeren en 
onderworpen zijn aan gelijkaardige conditioneringen, naar alle 
waarschijnlijkheid gelijksoortige disposities en belangen h en 
daardoor gelijksoorige praktijken en houdingen zullen vertonen. 

De strijd om de legitieme 
cultuur 

Welk cultuur- of kunstuitingen wel of niet een algemene erkenning 
verdienen 

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

puriteins-ascetische habitus relatief weinig economisch kapitaal bij hoop op 
sociale nadruk op correct of ‘deftig’gedrag (conformisme) 

Realistische habitus die van de nood een deugd maakt en ‘het functionele’ laat 
primeren 

5.5 sociale systeemtheorie, versie Parsons 
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Systeem Basiseenheden enerzijds en relaties tss deze elementen 
anderzijds 

Sociaal systeem, versie 
Parsons 

Positiegebonden rolhandelingen, dus door verwachtingen geleide 
handelingen van positiebekleders, dit zijn de basiselementen. 

5.6 mertons functionalisme 

Functie, versie Parsons Het positieve gevolg van een sociaal fenomeen, in brede zin, voor 
de ordening of het evenwicht binnen een sociaal systeem 

Functionele vereiste Een noodzakelijkheid voor het functioneren van een sociaal 
systeem 

Functionalisme De functionalistische benadering van het sociale  
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Functie, Merton Positief gevolg ve soc fenomeen, in brede zin, voor een ander soc 
verschijnsel/ verband. 

Disfunctie, Merton Negatief gevolg ve soc fenomeen, in brede zin, voor een ander soc 
verschijnsel/ verband. 

Manifeste (dis)functie, 
Merton 

Het positieve/ negatieve gevolg werd bedoeld door de betrokken actoren. 

Latente (dis)functie, 
Merton 

Het positieve/ negatieve gevolg werd niet bedoeld door de betrokken 
actoren. 

Niet-functionele 
gevolgen 

Irrelevant voor het bestuderen voor het bestudeerde soc systeem. 

Nettobalans vh geheel v 
gevolgen 

(Merton) 
Het totaal v manifeste & latente functies/ disfuncties. 
     Normatieve criteria 
              De bepaling v manifeste/ latente (dis)functies 
              verondersteld altijd specifieke soc referentiepunten v 
              waaruit positieve/ negatieve gevolgen w geobserveerd. 
(vervolg) 
Selectiviteit v ieder weerhouden referentiepunt. 
Dus moeilijk te bepalen nettobalans 

5.8 Symbolisch interactionisme volgens Blumer 

Zelfinterpretatie (Blumer)Door het beschikken over een zelfbewustzijn, interpreteert men 
ook voortdurend hun eigen doen of laten terwijl ze handelen & ook wie ze 
zijn & hoe ze overkomen. 
! naar motivering van Weber 
         Met verschil dat men niet enkel uit beweegredenen handelt. 

Symbool Voertuig v 1 of meer betekenissen 

Symbolische interactie (Blumer) 
Deelnemers beschouwen hun eigen gedragingen & die v anderen als 
betekenisgeladen/ zinvol. 

Samenhandelen/ ‘joint 
action’, Blumer 

Een lopend proces vh aan elkaar aanpassen of op elkaar afstemmen vd 
handelingen vd deelnemers. 

Indicatie (Blumer) 
Aanwijzing die te kennen geeft hoe e actor zo dadelijk al handelen. 

Wederzijdse 
afstemming v 
individuele 
‘handelingslijnen’/ ‘lines 
of action’ 

(Blumer) 
De deelnemers met lopende handelingen met elkaar rekening houden, 
moeten ze hun eigen bedoelingen, verlangens, gevoelens & houdingen 
dempen, herorganiseren/ aanpassen. 

Sociale orde (Blumer) 
Ordentelijk samenhandelen is nooit gegeven. 
W continu hermaakte uitkomst ve situatiegebonden actieve ordening vh 
samenhandelen op basis v situatiedefinities, indicaties & onderlinge 
afstemming v handelingslijnen. 

Conditioneren (over sociale feiten/ institutionalisering van Durkheim/Parsons) 
(Blumer) 
Leveren een frame/ kader aan dat een dynamisch samenhandelen mogelijk 
maakt & vereist  
=/= determineren 

5.9 Basisstellingen binnen de sociologie 

  

H6: Cultuur als gedachtegoed 

6.1 Het mentalistisch cultuurbegrip 
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Kern van iedere cultuur Collectief geheel v opvattingen, voorstellingen, representaties. 

Mentalistisch 
cultuurbegrip 

Cultuur is een mentaal/ ideëel iets, want het gaat om gedeelde 
opvattingen/ gedachten. 

1) Overtuigingen/ ‘Beliefs’ 
     Definities vd werkelijkheid/ opvatingen over ‘wat is’. 

2) Waarden 
     Opvattingen over het wenselijke, over wat moet & 

     nastrevenswaardig is. 

3) Normen 
     Opvattingen die zeggen hoe het hoort (en niet hoort) & 

     die de vorm v concrete gedragsregels & 

     handelingsvoorschriften hebben. 

Homo economicus Het overwegend egoïstisch individu dat in de meeste levenssferen zo 
efficiënt mogelijk het eigenbelang laat prevaleren. 

Moreel individualisme Draagt een ethische stempel. Beschouwd elke mens als een quasi-heilige.  
Overtuiging dat de mens als persoon méér is dan een bewustzijn en een 
lichaam. 

6.2 Geïnstitutionaliseerde cultuur 

Cultuurpatroon Zekere mate v consistentie/ samenhang tussen d verschillende 
componenten v cultuur. 

Meerderheidscultuur/ 
dominante cultuur 

Het cultuurpatroon dat binnen een breder soc verband toonaangevend is. 

Minderheidscultuur -Subcultuur 
      Een geheel v collectief gedeelde opvattingen dat deels verschilt 
      vd bredere meerderheidscultuur. 
-Tegen-/ contracultuur 
      Dominerende opvattingen binnen tegencultuur gaan in tegen d 
      dominante cultuur. 

Geïnstitutionaliseerde 
cultuur 

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

Geïnstitutionaliseerde 
normen 

(Sumner) 
Volgens ontstaanswijze/ afdwingbaarheid v sanctionering 
-Juridische normen/ rechtsregels 
      Ontstaan: traceerbar in afkondiging v instantie. 
      Afdwingbaarheid: Formeel & expliciet. 
-Gewoonten/ ‘customs’ 
      Ontstaan: in verafgelegen verleden, dus onbekend. 
      Afdwingbaarheid: Informeel. 
           Sterkte v informele sanctionering ~ soc belang 
         Zeden 
                 W relatief sterk bewaakt & gesanctioneerd. 
         Gebruiken 
                 W minder strek in d hand gehouden, want samengaat 
                 met mildere sanctionering. 
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De-institutionalisering Culturele veranderingsproces waarbij geïnstitutionaliseerde opvattingen 
hun soc voorgegeven & vooral hun dwingende & sanctionerende karakter 
erodeert. 

Versterkte 
institutionalisering 

Een soc gedragen opvatting w meer voorgegeven, dwingender & navenant 
sterker bewaakt via sancties. 
        Juridisering 
                 Het aanmaken v rechtsregels vormt het sluitstuk bij d 
                 institutionalisering v collectieve opvattingen. 

Culturele diversiteit Het bestaan v verschillende geïnstitutionaliseerde opvattingen in 
verscheiden soc verbanden. 
        Cultuurconflict 
                Een geschil tussen verschillende geïnstitutionaliseerde 
               opvattingen die leven binnen uiteenlopende soc groepen/ 
               verbanden. 

Culturele macht, 
mentalistisch bekeken 

Opleggen v overtuigingen/ waarden/ normen. 

6.3 Durkheim over zelfdoding 

Anomie Normloosheid 
Uit Grieks ‘A’=zonder, ‘nomos’=wet 

Typen zelfmoord 1) Egoïstische zelfmoord 
    Het type zelfmoord dat een gevolg is van overmatig 

    individualisme door een te zwakke soc cohesie. 

2) Altruïstische zelfmoord 
    Zelfdoding als gevolg vh opgenomen zijn in een soc  

    verband met een bovenmatig sterke soc cohesie. 

3) Anomische zelfmoord 
    Zelfdoding die samenhangt met een situatie v 

    normloosheid en de daaruit volgende onderregulering vh 

    menselijke verlangen. 

4) Fatalistische zelfmoord/ zelfmoord door overregulering 
    Zelfdoding door individuen wier toekomst meedogenloos 

    vaststaat, die onderdrukt w en geen enkele andere 

    uitweg dan zelfdoding zien om aan hun lot te ontkomen. 

6.4 De anomische mens 

Acute anomie Abrupte normloosheid. (vroeger) 

Chronische anomie Een anomische maatschappij met een blijvende/ structurele 
onderregulering vd menselijke verlangens. 

Mängelwesen (Gehlen) 
Biologisch onbepaalde wezens. Geen instinct om juiste keuzes te maken. 

6.5 Mertons herformulering vh anomiebegrip 

Anomie, Merton De geïnstitutionaliseerde normen die d mogelijke middelen voor het 
bereiken ve waarde/ cultureel doel reguleren, aan impact inboeten & een 
louter doelrationele logica v efficiëntie de overhand krijgt. 

Anomietypologie (Merton) 
-Conformisme 
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      Binnen d cultureel afgebakende krijtlijnen, ook wanneer het 
      even tegenzit met de behaalde doelen. 
-Innovatie 
      Anomisch individu dat zo efficiënt/ doelrationeel mogelijk 
      financieel gewin najaagt. Geregeld eindigend in illegale 
      handelingen. 
(vormen v deviantie= normafwijkend handelen) 
-Ritualisme 
      Opgeven vh verheven culturele doel v groote financieel succes 
      en snelle soc mobiliteit tot het punt waarop iemands aspiraties 
      bevredigd lijken. Ook dwangmatig volgen vd institutionele 
      normen. 
-Terugtrekking 
      Behalve die droom ook de daarbij aansluitende normering vh 
      handelen opgeven. Keert zich vd dominante cultuur af na falen. 
-Rebellie 
      Het dominante cultuurpatroon w verworpen. Formulering v 
      alternatieve waarden/ culturele doelen/ legitiem geachte 
     middelen om die te bereiken. 

Culturele integratie De mate waarin individuen/ leden v specifieke groeperingen de dominante 
cultuur ve nationale/regionale samenleving onderschrijven, dus 
geïnternaliseerd hebben. 
     -Waarde-integratie 
           Een geïnstitutionaliseerde kernwaarde/omschrijving v soc 
           wenselijke w geïnternaliseerd. 
     -Normatieve integratie 
           Geïnstitutionaliseerde normen/ voorschriften die zeggen 
           ‘wat hoort’, w verinnerlijkt. 
     -Overtuigingsintegratie 
           Een/ meer geïnstitutionaliseerde overtuigingen zijn 
           verinnerlijkt. 

6.7 Cultuur als ideologie 

Ideologie (Marx & Engels) 
Een geheel v onware ideeën dat 1 of meer vormen v soc ongelijkheid 
goedpraat of legitimeert.  
       Prestatie-ideologie 
                 Wie een hooggeplaatste beroepspositie bezet, heeft er 
                 in de regel hard voor gewerkt om zijn/haar talenten te  
                 ontplooien. 

Cultuurindustrie (Adorno & Horkheimer) 
Zeker ideeën w op een gestandaardiseerde/ clichématige manier 
uitgedragen.  
Samenhangend conglomeraat v ondernemingen die winst nastreven. 

Hegemonie (Gramsci) 
Het opbouwen & uitbouwen v culturele dominantie vanuit het oogpunt vd 
legitimatie v soc ongelijkheid. 
       Tegenhegemonie 
              Situatie v alternatieve culturele macht/ dominantie met  
              contra-evidenties. 
       Politieke hegemonie 
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              Het dominant, zo mogelijk evident maken v opvattingen 
              met het oog op politieke macht. 

H7: Cultuur als betekenisgeving 

7.1 Het interpretatief cultuurbegrip 

Interpretatief 
cultuurbegrip 

De cultuur ve soc verband w gelijk gesteld met d daarbinnen gegeven 
mogelijkheden om d werkelijkheid actief betekenis te geven of te 
interpreteren & om zinvol met anderen te communiceren. 

Symbolische 
communicatie 

Door betekenis dragende symbolen bemiddelde communicatie. Symbolen 
zijn doorgaans meerzinnig. 

Codes Soc gedeelde conventies over d band tussen symbolen & hun mogelijke 
betekenissen. 

Interpretatie-
gemeenschappen 

Groepen v mensen die dezelfde codes in d omgang met symbloen hanteren 
& daarom tot gelijkaardige interpretaties komen. 

7.2 Taal als cultuur 

Teken Een combinatie ve uiterlijk waarneembare materiële drager (=betekenaar) 
met 1 of meer niet-waarneembare betekenissen (=betekenden) 

Denotatie De dominante & daarom al letterlijk beschouwde betekenis binnen een 
taal-/ interpretatieve gemeenschap. 

Semantische/ 
betekeniswaarde 

=/= referentiële/ waarheidswaarde 
      Referent 
               Tekens die verwijzen naar iets in de realiteit. 

7.3 Interpreteren als classificeren 

Multicultureel In uiteenlopende soc verbanden & relaties een actief gebruik v 
verschillende cult hulpbronnen voor het interpreteren v onszelf, vh 
handelen v anderen, of algemener, vd werkelijkheid. 

(opvatting over) Cultuur Een soc gedeeld fonds/ potentieel, een bron/ repertoire v individuele 
betekenismogelijkheden. 
Met 2 consequenties: 
-andere visie op institutionalisering 
-cultuur staat niet op zichtzelf 
       Culturele/ symbolische handelingen (Geertz) 
               De constructie, het begrijpen, en het gebruiken v 
               symbolische vormen. 

Structuralisme (jaren ’50) 
Dominante visie in de sociologie. 
Ordening/ structurering vd omgang met een soc gedeeld fonds aan 
betekenismogelijkheden. 
       Culturele/ symbolische structuur 
              Een soc dominante patroon v aaneengeschakelde/  
              geassocieerde symbolen & hun betekenissen. 
       Classificeren/ categoriseren/ typeren 
              Betekenisgeving feitelijk neerkomt op classificeren/ 
              categoriseren/ typeren v particuliere dingen, mensen, 
              handelingen/ voorvallen. 
              (differentiëren & onderscheiden) 

Classificatieschema’s Geïnstitutionaliseerde tweedelingen/ duale onderscheidingen. 

Dominante cultuur, 
interpretatieve versie 

De classificatieschema’s die veelvuldig w ingezet bij het actief interpreteren 
vd werkelijkheid. 

7.4 Culturele interpretatiestijd en cultureel grenswerk 
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Interpretatieve visie op 
cultuur 

(vervolg) 
Mensen interpreteren zichzelf & geven betekenis aan de hen omringde 
werkelijkheid met behulp v algemenere categorieën/ classificatieschema’s. 

Culturele interpretatie-/ 
definitiestrijd 

1) Onenigheid over d juiste duiding ve fenomeen bij gebruik v eenzelfde 
classificatieschema waarvan d 2 polen verschillend w geïnterpreteerd. 
(binnen 1 classificatieschema verschillende interpretaties v 1 fenomeen) 

2) Het toepassen v verschillende classificatieschema’s bij d duiding ve 
fenomeen. (verschillende classificatieschema’s voor 1 fenomeen) 

       Framing 
               Andere behandeling v thema naargelang gebruikte 
               categorieën/ schema’s. 

Waarnemings-/ 
waarderingsschema’s 

(Bourdieu) 
Waarbinnen betekenisgeving en appreciatie samengaan. 

Essentialisme Het in elkaar schuiven vd semantische & d waarheidswaarde vd gebezigde 
betekenis is geen mogelijke interpretatie, maar geeft d reëele essentie ve 
fenomeen weer. 
        Naturalisering/ biologisering 
                Verwijzingen naar veronderstelde natuurlijke/ biologische 
                verschillen die d eigen betekenisgeving zou weergeven. 

Symbolisch/ betekenis-/ 
interpretatiekader 

Meeromvattend & samenhangend geheel v symbolen/ betekenissen. 

7.5 Gerealiseerde betekenissen 

Betekenisrealisatie Het actief verwerkelijken v interpretaties, classificatieschema’s of 
betekeniskaders. 

Symbloisch/ cultureel 
grenswerk OF ‘boundary 
work’ 

Het waarmaken/ realiseren v onderscheidingen door het actief markeren, 
eventueel ook veranderen, v grenzen tussen de 2 ‘realiteiten’ die met een 
classificatie samenhangen. 

7.6 Tekenwaarde en interpretatie- of definitiemacht 

Tekenwaarde (Boudrillard) 
Tekenwaarde v koopwaren. De bijbetekenis die consumptiegoederen door 
hun uiterlijke vormgeving & d ondersteunende publiciteit bezitten. 
        Warentekens 
                  Koopwaren die tevens functioneren als tekens met 
                  zekere semantische waarde. 
Tekenwaarde krijg voorrang op 
 -Ruilwaarde (Marx):  
         Economische waarde op de markt. 
 -Gebruikswaarde (Marx): 
         Over hun nut of bruikbaarheid als middel om bepaalde 
         behoeften te vervullen. 

Culturele/ symbolische 
macht, interpretatief 
bekeken 

=het bezitten v  
Interpretatie-/ definitiemacht: 
       Vermogen om interpretaties/ betekenissen, categorieën/ 
       classificatieschema’s, aan anderen op te leggen. 
        Strijd om de legitieme interpretatie/ definitie vd soc 
            werkelijkheid 
                  Welke betekenisgeving legitiem/ geldig is bij d duiding v 
                  1 of meer soc fenomenen. 
                 Cultureel/ symbolische gezag 
                          Iemands interpretatie-/ definitiemacht in bredere 
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                          soc kring voor legitiem/ geldig doorgaat. 

7.7 ‘Kennis is macht’ 

Professies/ 
kennisberoepen 

Het dwingend bezit ve universitair diploma. 
      Kennisgezag 
              Door scholing & wetenschappelijke inzichten  
              gelegitimeerd gezag. 

Labeling/ etikettering Officiële definiëring v individuen. 

Cultureel/ symbolisch 
geweld 

Cultureel gezag maakt culturele machtsuitoefening relatief onzichtbaar juist 
omdat ze voor legitiem/ geldig doorgaat. 

H9: Sociale rollen en relaties 

9.1 De mens als rollenspeler 

Homo sociologicus (Dahrendorf) 
Individu & maatschappij in contact met elkaar 

Roltheorie Rollen & posities zijn de fundamenten ervan. 

Positieveld Het geheel v soc posities waarmee regelmatig w samengehandelt. 
Bestaat uit focusposities & tegenposities. 
      Positiesegment 
                Enkelvoudige relatie tussen een focus-/ tegenpositie. 

Rollenstel/ ‘role-set’ Het geheel v rollen dat de focuspositie in een positieveld te spelen heeft. 
Complement v positieveld. 

Positieset Verzameling v posities die een individu regelmatig inneemt tijdens een 
bepaalde levensfase. 
       Toegeschreven positie/ ‘ascribed position’ 
                Een positie die een individu zonder eigen inspanningen 
                bekleedt door een zekere biologische/ biografische 
                kenmerken. 
       Verworven positie/ ‘achieved position’ 
                Bekleed op grond v individuele inspanningen. 

Rolhandelen De verwachting vanuit een tegenpositie over het handelen ve 
positiebekleder 

Rolattributen Verwachtingen over het uiterlijk & het ‘karakter’ v positiebekleders. 

Verwachtings-
verwachtingen 

(Luhmann) 
Men verwacht als positiebekleder bepaalde verwachtingen vd andere 
positiebekleders met wie men samenhandelt. 

Rolconformiteit Al dan niet inlossen vd verwachtingen over d rolhandelingen & -attributen 
door de positiebekleder. 

Sancties (geïnspireerd op Sumner) 
- Moet-verwachtingen 
       Formeel/ juridisch gesanctioneerd. 
- Plichtverwachtingen 
       Relatief sterke informele sancties. 
- Kan-verwachtingen 
       Positieve informele sancties ~extra’s. 

9.2 Over rollenconflicten 

Excuusregelingen Ingeburgerde ‘verklaringen’ die het momentaan niet inlossen ve 
verwachting op een soc aanvaardbare manier verontschuldigen. 

Normatieve verwachting Bij overtreding is er geen leerbereidheid en w contrafactisch vastgehouden 
aan de verwachtingen. 

Cognitieve 
verwachtingen 

De bereidheid om uit haar overtreding te leren en de verwachting bij te 
stellen. 
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Rolambivalentie Het bestaan v tegenstrijdige normatieve verwachtingen binnen 1 enkele rol, 
horend bij 1 enkele soc positie. 

Rollenincongruentie Het bestaan v tegenstijdige (normatieve) verwachtingen die samenhangen 
met verschillende rollen. 
         Rollenconflict 
                 Een relatief duurzame, niet gemakkelijk op te lossen 
                 situatie v rollenincongruentie. 
                -Intern rollenconflict 
                      De bekleder v 1 positie w geconfronteerd met 
                      onderling tegenstrijdige verwachtingen vd kant v 2 of 
                      meer positiebekleders binnen 1 positieveld. 
                -Extern rollenconflict 
                      Vloeit voort uit de tegenstrijdige verwachtingen/ rollen 
                      die horen bij 2 of meer posities in 2 of meer  
                      positievelden. 
       Omgaan met rollenincongruenties/ -conflicten volgens Merton 
             -Verwachtingen gescheiden houden. 
             -Voorrang geven aan 1 rol dmv:  
                       >feitelijk onevenwicht. 
                       >zelf toegekend onevenwicht. 
                       >onevenwicht door machtigere tegenpositie +  
                         negatieve sanctionering 
             -Verlaten ve positieveld 
             -Openlijk aankaarten vd incongruentie/ vh conflict 

9.3 ‘Role making’, of de actieve ‘homo sociologicus’ 

‘Role taking’ (Turner) 
Opnemen ve geïnstitutionaliseerde rol. 

‘Role making’ (Turner) 
Het actief definiëren & vormgeven ve rol door een individuele 
positiebekleder. 
        Eigen rolopvatting/ ‘own role concept’ 
                 De individuele interpretatie door een positiebekleder v 
                 verwachtingen vanuit de tegenpositie. 
        Alter-rolopvatting 
                  Individuele interpretatie vd algemene verwachtingen 
                  tegenover de ander met wie hij samenhandelt. 
(vervolg ‘role making’) 
Algemene normatieve verwachtingen v relatieve duurzaamheid/ 
consistentie bij processen v ‘role making’. 

9.4 Goffmans dramaturgich perspectieff 

Rol (Goffman) 
Het ensceneren ve zo geloofwaardig/ overtuigend mogelijke voorstelling 
voor 1 of meet anderen die als publiek fungeren. 

Dramaturgisch 
perspectief/ 
theaterbenadering 

Het ‘spelen’ v soc rollen. 
     Indrukkenbeheer/ ‘impression management’ 
              Zelfbewuste, strategische actoren die geloofwaardige 
              voorstellingen proberen te ensceneren door gericht 
              indrukkenbeheer. 
             Façade 
                     Een gestandaardiseerd expressief instrument dat 
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                     door het individu tijdens zijn voorstellingen gebruikt w. 

Plaats vd voorstelling -Frontstage/ façadegebied 
       Rolhandelen w beregeld in functie v het beoogde imago. 
       Nood aan expressiebeheersing & dramaturgische discipline. 
       Succesvolle voorstellingen zijn zo overtuigend & geloofwaardig 
       dat hun geënsceneerde karakter onopgemerkt blijft. 
-Backstage/ achterafgebied 
       Een voor het publiek afgesloten plaats.  

Team Verzameling mensen die samenwerken bij het in scène zetten ve 
voorstelling. 

Zelfpresentatie (Goffman) 
Individuen ensceneren in hun rollenspel altijd ook een beeld v zichzelf als en 
‘personage’ met bepaalde moreel geladen eigenschappen. 
! naar ‘role making’ van Turner 

Persoonsverwachtingen Verwachtingen over iemands zelf/ individualiteit. 
Zoals soc structuren: selectieve inperking vh handelingsvermogen.  

9.5 Parsons’ patroonvariabelen 

Patroonvariabelen (Parsons) 
Een serie belangrijk oriëntatiedilemma’s, een serie v keuzes die een actor 
moet maken voor de situatie een bepaalde betekenis voor hem heeft. 
Adhv 5 dichotomieën: 

1) Affectiviteit ↔ affectieve neutraliteit 
     Actor toont wel dan niet emotionele impulsen. 

2) Collectieve oriëntatie ↔ Zelforiëntatie 
     Actor vindt eigenbelang al dan niet prioritair. 

3) Particularisme ↔ universalisme 
     Wijze v relatie: al dan niet in rekening brengen v andere 

     zijn/ haar individualiteit. 

4) Toewijzing ↔ Verwerving 
      Onderscheid tussen toegewezen en verworven soc 

      posities. 

5) Diffuusheid ↔ Specificiteit 
       Reikwijdte v relatie en bijhorende rollen. 

(vervolg) 
Linkerkant vh schema wijst op persoonlijke relaties & rechterkant wijst op 
onpersoonlijke relaties. 

Persoonlijke 
verhoudingen 

(Parsons) 
Relaties waarbinnen op een soc voorgegeven & relatief dwingende manier 
een persoonsgerichte instelling  verwacht. 

9.6 De verzelfstandiging van persoonlijke relaties 

Primaire groep (Cooley & Mead) 
Waarbinnen primaire/ persoonlijk relaties domineren 

Secundaire groep (Cooley & Mead) 
Soc verbanden waarbinnen secundaire/ onpersoonlijke relaties 
overheersen. 

Primaire relaties Sterke soc bindingen met een persoonlijk & affectief karakter. 

Pure relaties (Giddens) ~ primaire relaties 
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Soort verhoudingen w gewaardeerd om de relatie zelf, niet omdat ze zekere 
materiële voordelen bieden/ nuttig zijn. 

Sentimentele revolutie (Giddens) 
-Romantisch liefdescomplex 
        Economische/ instrumentele motieven w afgewezen als  
        gronden voor het sluiten ve huwelijk. 
-Quasisacralisering vh kind als unieke persoon. 
         Kind op een voetstuk. Stapsgewijs & klassegebonden proces. 


