
Stad en migratie, prof. Schuermans (januari 2022) 

 

 

 Vraag x 

Vraag: Bij tekst van Van Criekingen: wat is gentrificatie en welke gelijkenissen en verschillen 

vertonen Brussel en Noord-Amerikaanse steden in dit opzicht met elkaar? 

 

Antwoord: Gewoon definitie van gentrificatie geven en dan de gelijkenissen vind je heel 

goed terug in de samenvatting over deze tekst. 

 

 

 Vraag x 

Vraag: welfare ethos uitleggen in laatste alinea bij besluit van Wacquant en Wilson (1 

minuut) 

zijn er ook voorbeelden van zo’n ghetto’s in België? (4 minuten) 

 

Antwoord: welfare ethos: focus van ‘individuele keuze’ van mensen wat de connotatie van 

onderklasse is, willen w&w aanvechten: sociaal-structurele fenomenen van economische 

deprivatie en sociale marginalisering; vanaf ze weg kunnen, zouden ze dat ook doen 

 

 

 Vraag x 

Vraag: laatste tijd in de media over Bart Somers die pleit voor een periode van 9 jaar in 

sociale woningen per gezin, focus op sociale mobiliteit en begeleid richting arbeidsmarkt en 

opleidingen helpen. Na periode van 9 jaar moet het gezin dan uit de sociale woning naar 

een eigen huis/private huurmarkt, sociale woning als transitiefase. Hoe denk jij 

hierover/becommentarieer, minstens twee teksten aanhalen 

 

Antwoord: Van Criekingen: weinig sociale woningen + niet-gereguleerde woningmarkt 

Sociale mix: beleidsalternatief in besluit zijn die transitie wijken 

 

 

 Vraag x 

Vraag: Als je burgemeester zou zijn in een stad, hoe zou je ervoor zorgen dat je de stad 

vrouwvriendelijker zou maken? Koppel dit aan 2 teksten. 

 

Antwoord: Ik heb wat gezeverd rond de teksten van Liz Bondi en Katleen Peleman. 

 

 Vraag x 

Vraag: environmental racism uitleggen en raciale verdeling van labor, en zelf een 

Belgisch voorbeeld geven en gelijkenissen en verschillen met de VS geven 

 

Vraag  

Vraag: tekst van burgess de zone van deteroriation waar veel migranten toekomen in 1 

wijk , als ge burgemeester zou zijn zou je dit aanmoedigen of niet, hoe,... en linken met 

2 teksten voor u antwoord  

 



 Vraag 

Vraag: adhv tekst Slater: stel dat je in de gemeenteraad van Antwerpen zou zitten en er 

wordt een voorstel voor meer sociale mix in wijken ingediend: Zou je voor-/tegenstander van 

dit idee zijn en waarom?  

 

Antwoord: sociale mix uitleggen en gevolgen/effecten aangeven adhv 2 teksten 

→ bijvraagjes over hoe je kwalitatief/kwantitatief tot oplossingen van concentratiewijken kan 

komen 

 

 

 Vraag 

Vraag: quote uit tekst Pulido: wat is environmental racism en racial division of labor? zijn hier 

voorbeelden van in België? 

 

Antwoord: environmental racism en racial division of labor uitleggen + voorbeeld bv. 

watersnood in Wallonië etc 

→ bijvraagjes over hoe dit verschilt tussen België en VS 

 

Examenvragen Dries  

Vraag: over voorstel Bart Somers (staat hierboven ook al). Focus ligt op eigen mening 

vormen over dit voorstel op basis van wat er in de les gezegd is en in de teksten stond over 

sociale mix.  

 

Vraag: matrix of domination (weet niet meer welke tekst) uitleggen en 5 teksten vinden die 

ook een matrix of domination toepassen 

Antwoord: geen enkele auteur vernoemd letterlijk matrix of domination, maar velen wijzen in 

hun tekst wel op verschillende kenmerken van personen (cf. Intersectionaliteit) die er voor 

zorgen dat bepaalde personen onderdrukt kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval in 

environmental racism. (Kenmerken zijn dan etnische minderheid en lage sociaal 

economische status) 


