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H1 - Sociologie, een eerste kennismaking 

1. Inleiding: niet iedereen leeft even lang 
Meestal gaan we ervan uit dat ziekte, leven en dood gewone biologische fenomenen zijn. Maar zijn er 

ook kenmerken uit de samenleving die ertoe leiden dat sommige mensen minder lang leven of sneller 

ziek zijn dan anderen? 

Conclusie 

Naarmate mensen een hoger diploma behaald hebben, mogen ze een betere gezondheid verwachten. 

1. De verklaring … Relaties tussen mensen 

Opleidingsverschillen leiden tot sociale ongelijkheid dus m.a.w. tot verschillen in levenskansen. 

Er zijn verschillende verklaringen … 

1. Hoge opleiding stimuleert het vermogen om ingewikkelde problemen in te schatten 

− Lange scholingstijd heeft impact op vorming v/d persoonlijkheid 

− Planmatig kunnen werken en met uitdagingen overweg kunnen 

2. Hoger loon 

− In betere buurten (kunnen) wonen 

− Verder verwijderd van vervuilde en stresserende omgevingen 

− Mogelijkheid om uitgebreidere medische verzorging te bekostigen 

3. Arbeidsomstandigheden 

− Goede jobs: meer variatie en gezondere arbeidsomstandigheden dat leidt tot 

hogere arbeidstevredenheid 

− Wie nooit initiatief moet nemen, heeft minder kans om vaardigheden te 

ontwikkelen die helpen om situaties te controleren 

− Bv. stressbestendigheid, oog voor precisie, langetermijndenken … 

− Kan tot uiting komen in andere domeinen van het dagelijkse leven 

− Bv. keuze tussen gezonde en ongezonde voedingsproducten, 

voldoende bewegen …  

Samengevat 

Een hogere opleiding leidt tot materiële voordelen en bepaalt ook de persoonlijke vorming. 

Men heeft de mogelijkheden en vaardigheden ontwikkeld om gezonder te leven en om met 

bedreigingen om te gaan. Dit komt tot uiting in een hogere levensverwachting. 

 

Bovenstaande redenering is een typische sociologische redenering. 

− Centraal: idee dat de wijze waarop mensen samen iets doen een invloed uitoefent op 

het leven van die mensen 

− Sociale omgeving heeft grote invloed 

− Wel erkenning van biologische en psychologische component v/e individu maar 

voegen er aan toe dat de sociale omgeving een cruciale factor is 



Sociologie 

 

 
2 

 

2. De sociologische verbeelding 
= Individuele gebeurtenissen plaatsen en verklaren vanuit het geheel van sociale relaties die zelf een 

specifieke historische oorsprong hebben. 

− Startpunt v/e sociologische verklaring 

− Specifieke wijze van kijken naar wat met mensen gebeurt in hun leven 

− Bestaat ook uit het met elkaar in verband brengen van maatschappelijk fenomenen die op het 

eerste gezicht geen verband met elkaar hebben 

Twee componenten zijn hierbij belangrijk … 

− Biografie 

− Ondergaat invloed v/h geheel v/d sociale relaties waar we deel van uitmaken 

− Historische ontwikkeling 

− Onze samenleving is resultaat v/e historische ontwikkeling 

− Bepaalt het uitzicht v/e specifieke samenleving 

Conclusie 

➔ Sociale relaties bepalen de biografieën van mensen 

➔ Die sociale relaties zijn echter zelf het resultaat v/e historisch proces 

Voorbeeld 

− Groot deel v/d jongeren volgen universitair onderwijs (= biografisch kenmerk) 

− Is het resultaat v/e historische ontwikkeling 

− 19de eeuw: industrialisatie en kapitalisme 

− Bedrijven hebben grote vraag naar hooggeschoolde werkennemers  

→ De samenleving beïnvloedt de aspiraties van jongeren om HO te volgen 

Abortus en jeugdcriminaliteit: een verband? 

Het toepassen van de sociologische verbeelding bestaat ook uit het met elkaar in verband 

brengen van maatschappelijke fenomenen die op het eerste gezicht geen verband met elkaar 

hebben. 

− USA – jaren ’90: sterke daling jeugdcriminaliteit 

− Verklaring: meer tewerkstelling, veranderde wapenwetgeving … ? 

− Andere verklaring zoekt het op een heel ander terrein 

− Legalisatie van abortus tijdens jaren ‘70 

− Toename van abortus leidde tot afname van ongewenste kinderen die bijdragen 

tot het crimineel geweld 

− Toepassing van biografie van ongewenste kinderen (ongewenstheid leidt tot een aantal 

aanpassingsproblemen) om maatschappelijk fenomeen te verklaren 

 



Sociologie 

 

 
3 

3. Van gedrag tot samenleving 
We zoomen in een verdere stap dieper in op de bouwstenen van de biografie en de maatschappelijke 

omgeving. We gaan ook dieper in op de samenhang tussen die begrippen.  

 

  

 

 

 

1. Gedrag 

Onder gedrag verstaan we elke actie of reactie van een individu. Gedrag bevat altijd zowel een 

objectief waarneembare als een subjectief waarneembare dimensie. 

− Objectieve of externe componenten 

− Kunnen door ten minste twee individuen worden waargenomen 

− Gesproken woord, gebaren, lichamelijke bewegingen …  

− Subjectieve of interne component 

− Door één waarnemer waarneembaar 

− Bestaat uit verschillende onderdelen/componenten 

1. Motivationele component 

− Ultieme drijfveren v/h handelen 

− Winstmaximalisatie, zucht naar sociale erkenning, zucht naar 

controle, seksuele lust …  

2. Emotionele component 

− Innerlijke gevoelens van angst en onrust, schaamte of schuld 

…  

3. Cognitieve component 

− Beelden die we ons vormen v/d werkelijkheid …  

4. Reflexieve component 

− Het beeld dat je van jezelf vormt …  

 

→ Kunnen enkel analytisch van elkaar gescheiden worden. In de werkelijkheid doorkruisen ze 

elkaar 

 

  

  

Omgeving 

Sociale interactie Gedrag 
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2. Sociaal handelen 

Handelen heeft altijd als finaliteit de realisatie van een doel.  

Wanneer we ons handelen richten op het vroegere, het huidige of het toekomstige handelen 

van anderen, dan kunnen we volgens Max Weber spreken over sociaal handelen.  

Handelen is dus sociaal wanneer de actor bij het plannen van zijn/haar handelen rekening 

houdt met wat anderen deden, doen of kunnen doen. 

 

Weber heeft een typologie opgesteld rond sociaal handelen. 

1. Instrumenteel rationeel handelen 

Je gaat handelen om een bepaald doel te bereiken binnen een specifieke 

handelingssituatie. Er wordt ook nagedacht over de middelen. 

− Condities v/h handelen 

− Voorwaarden van sommige objecten/mensen om tot doelrealisatie te 

komen 

− Niet te wijzigen elementen 

− Beperkingen  

− Middelen  

− Helpen de actor zijn/haar vooropgesteld doel te bereiken 

− Afweging welke middelen het best geschikt zijn om doel te bereiken 

− Te wijzigen elementen 

− Mogelijkheden  

− Optimalisatie v/d efficiëntie 

Voorbeeld 

Een mooie, jonge vrouw heeft als doel rijk worden. Daarom trouwt ze met een 

suggardaddy.  

2. Waarde rationeel handelen 

Het handelen wordt bepaald door de overtuiging dat dit handelen een intrinsieke 

waarde of betekenis heeft.  

− Het bewust geloof in de waardevolheid van de handeling staat centraal 

− Kan van ethische, esthetisch, religieuze … aard zijn 

− Handeling op zichzelf is waardevol 

− Realiseren van een doel is onbelangrijk 

Voorbeeld 

Men vindt huwen waardevol waardoor men gaat trouwen. 
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3. Affectief handelen 

− Emotioneel handelen 

− Uitdrukking v/e instinctieve emotionele toestand 

− Navolgen van gevoelens 

− Kan voorzien worden v/e betekenis 

Voorbeeld 

Men gaat trouwen omdat men smoorverliefd is.  

4. Traditioneel handelen 

− Word bepaald door een gewoonte 

− Sociale dimensie: gewoontes worden overgedragen via socialisatie 

− Leidt tot herhaling van eenzelfde handeling 

− Gekenmerkt door verplicht karakter 

− Verleden is bepalend voor vormgeven v/d toekomst 

Voorbeeld 

Men gaat huwen voor de kerk omdat het een gewoonte is in de familie. 

Opmerking! 

Wanneer mensen zich bewust zijn van de traditie en die op zichzelf gaan waarderen, 

dan kunnen we dit als waarde rationeel handelen beschouwen.  

5. Reflexief handelen 

− >< traditioneel handelen 

− Gebaseerd op stoppen, denken en kiezen 

− Geen voorstuwing door kracht v/h verleden 

− Nadenken over de richting die hij/zij wenst uit te gaan 

− Onzekerheid  

− Doorbreken van traditie 
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3. Interactie 

− Wordt gevormd door handelingen v/e persoon én de reactie daarop door een ander 

persoon 

− Handelen kent een herkenbaarheid en voorspelbaarheid 

− Handelen is betekenisvol en zinvol 

− Realiseren van externe doelen 

− Beleven van waarden 

− Volgen van affecten en traditietjes 

− Soms herkennen we meer ultieme doelen achter het handelen  

− Wint maximaliseren 

− Sociale erkenning 

− Seksuele lust bevredigen 

− Gevolg 

− Reageren op handelen van anderen 

− Anticiperen op gevolgen van eigen handelen 

→ Sociale interactie mogelijk 

 

‘Opdat’ en ‘omdat’ motieven 

Binnen het sociaal handelen kunnen we twee soorten motieven onderscheiden: 

− ‘Opdat’ motieven 

− Mensen handelen ‘opdat’ iets zou worden gerealiseerd 

− ‘Omdat’ motieven 

− Handeling v/e persoon vanuit ‘opdat’ motief, wordt voor de andere persoon 

een ‘omdat’motief 

→ Een geslaagde onderlinge afstelling van ‘opdat’ en ‘omdat’ motieven leidt tot 

interactie. 

Voorbeeld 

Twee personen (Alter en Ego) ontmoeten elkaar. Alter steekt zijn hand uit ‘opdat’ Ego dit als 

teken van een groet zou beschouwen.  

Wanneer Ego op de gepaste manier reageert en het gebaar van Alter als groet interpreteert, 

dan reikt Ego zijn hand ‘omdat’ Alter tot het begroeten overging.  

 

Bij moeilijke handelingen maken we een mentaal plan dat de verschillende stappen bevat om 

het geviseerde doel te bereiken. De mentale voorbereiding is erop gericht het ‘opdat’ motief 

te realiseren. 
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4. Vormen van interactie 

Interactie kan een bepaalde vorm aannemen. Het oneindig aantal interacties neemt maar een 

beperkt aantal vormen aan. 

1. Conformiteit 

Conforme interactie is interactie die verloopt volgens de betekenis die beide partners 

aan de interactie vastknopen. 

Bestaat uit wederzijds akkoord over … 

− Wat in de interactiesituatie zal gebeuren 

− Hoe die overdracht zal gebeuren 

 

Het tegengestelde is deviantie/afwijking 

→ Minstens één v/d interactiepartners houdt zich niet aan de al dan niet expliciet 

afgesproken regels 

2. Samenwerking/coöperatie 

Een interactie gekenmerkt door samenwerking houdt in dat sociale eenheden samen 

een doel proberen te realiseren. 

Er zijn een aantal voorwaarden … 

1. Akkoord 

2. Wederzijdse bereidheid 

3. Minimum aan conformiteit 

→ Maken geordend samenleven mogelijk 

3. Conflict 

Ten minste twee partijen gaan niet akkoord met hoe een interactie moet verlopen. Ze 

doen hierbij een poging om de interactie te laten verlopen volgens de eigen zienswijze. 

Naast dit centrale kenmerk heeft het conflict nog andere basiskenmerken … 

− Schaarse middelen 

− Wanneer het bij de verdeling van schaarse middelen niet tot een 

akkoord komt, is er sprake van conflict 

− Positieve bijdrage 

− Conflict niet eenzijdig negatief beschouwen 

− Stimulus voor ontwikkeling van nieuwe regels 

− Onverdraagzaamheid  

− Groepen o.i.v. een conflict met externe vijand worden zeer 

onverdraagzaam m.b.t. interne dissidentie 

− MAAR zorgt ook voor groepscohesie 
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4. Ruil 

− Sociale ruil 

− Baten of beloning betekent meestal kosten voor de anderen 

− Verwachten dankbaarheid = sociale norm 

− Heel vaak een ongelijke verdeling van kosten en baten 

− Mensen zien interacties vaak als ruil 

− Menen dat kosten en baten evenredig verdeeld moeten worden over de i/d 

interactie betrokken actoren 

− Als je iets in een ander investeert, wordt verwacht dat er een 

tegenprestatie komt 

− Algemeen aanvaard sociaal principe 

− Verklaring voor heel veel fenomenen 

− Bv. wederzijdse geschenken met kerstmis 

 5. De stolling van interactie in cultuur en structuur 

Denk hierbij aan het voorbeeld van een onbewoond eiland waar een groep mensen vastzitten. 

Ze gaan interactie aangaan, afspraken maken die later onderbouwd worden met visies … 

Uit interacties groeien … 

1. Cultuur 

− Essentieel kenmerk: spontaan ontstaan van allerlei ideeën over wat goed en 

slecht is 

− Gedeelde betekenis die mensen aan het handelen en objecten uit hun 

omgeving toekennen 

− Geformaliseerd in waarden, normen, overtuigingen en wetten 

2. Structuur  

− Geheel van posities van actoren 

− Vorm van de interacties en relaties tussen die actoren 

− Vb. arbeidsspecialisatie, centralisatie, conflict, samenwerking …  

→ Cultuur en structuur ontstaan en bestaan alleen maar omdat er onderliggende interacties 

zijn. 

→ Structuur en cultuur kunnen stollen en weer vloeibaar worden via sociale interacties. We 

spelen van sociale orde en stabiliteit versus sociale verandering en dynamiek. 
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6. De context 

1. Demografische factoren 

− Primaire demografische kenmerken 

− Vb. geboortes, huwelijken, migraties … 

− Secundaire demografische kenmerken 

− Vb. leeftijdsstructuur, bevolkingsdichtheid, gemiddelde gezinsgrootte 

… 

2. Ecologische factoren 

− Hebben betrekking op natuurlijke omgeving 

− Vb. topografie, klimaat, bodemgesteldheid … 

− Adaptatie aan het fysische leefmilieu 

− Vb. steden en politieke structuur, cultureel-structurele constellaties …  

3. Materiële en technologische factoren 

− Elementen die worden aangewend ter beheersing van de omgeving 

− Dienen om de behoeften v/d mens zo adequaat mogelijk te beheersen 

4. De sociologie en haar aanverwante disciplines 

1. Geschiedschrijving 

− Concrete gebondenheid van hun verklaringen aan tijd en ruimte 

− Indirecte bronnen van informatie 

− Complex fenomeen uit het verleden proberen begrijpen en verklaren 

2. Culturele antropologie 

− Beschrijven en interpreteren van (interactie tussen) culturen 

− Vanuit de ervaring v/d gewone mens 

− Thema’s zoals identiteit, religie, seksualiteit, globalisering en relatie met de natuur 

− Vaak toespitsing op één enkele samenleving in al zijn complexiteit 

− Veldwerk 

3. Sociologie  

− Gebruik wetmatigheden i.p.v. enkelvoudige verklaringen 

− Verklaren van … 

− Gedrag 

− (Sociale) handelingen 

− Interacties 

− Onder invloed v/d sociale omgeving 

− Onderscheid micro- en macrosociologie 

− Sociale omgeving en sociale relaties van individuen als referentiekader 
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4. Biologie 

− Gaan na hoe variaties in … 

− Fysiologische eigenschappen 

− Hormonale processen 

− Biogenetische factoren 

− … gepaard gaan met variaties in gedrag 

5. Psychologie 

− Studie van interne mechanismen 

− Gedrag = weerspiegeling van cognitieve en emotionele processen 

− Bepalen van ‘binnen uit’ het gedrag 

6. Sociale psychologie 

− Studie van attitudevorming en attitudeverandering 

− Met inbegrip van overtuigingsprocessen 

− Interindividuele benadering 

− Interactie (interindividueel) kan houding (intra-individueel) veranderen 

7. Sociobiologie 

− Gedragsvormen en sommige erop voortbouwende vormen van sociaal handelen zijn 

het resultaat van een duizenden jaren lange aanpassing aan een externe omgeving 

− Adaptieve waarde 

− Evolutionair tijdsperspectief 

− Genetische evolutie en natuurlijke selectie als verklarende principes 

8. Biosociale verklaringen 

− Verschil met sociobiologie! 

− Klemtoom op de wijze waarop biologische processen aan de basis liggen van 

interacties en maatschappelijke processen kunnen beïnvloeden 

 

Huwelijk, echtscheidingen en mannelijk testosteron 

Westerse samenlevingen worden gekenmerkt door sterke stijging van 

echtscheidingscijfers 

− Oorzaak: verhoogde tewerkstelling van vrouwen 

− Kunnen onafhankelijk leven door eigen financiële middelen 

− Andere, mogelijke biologische verklaring: hoeveelheid testosteron 

− Hoge testosteronwaarden gaan samen met antisociaal gedrag 

− Huwen is per definitie een sociale aangelegenheid 

− Misschien komt het daardoor dat mannen met hoog testosterongehalte 

niet huwen? 

Voorbeeldonderzoek van een biosociale benadering van sociaal handelen 
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5. Basisregels bij de uitvoering van sociologisch onderzoek 
In dit deel lichten we de basisregels van de praktische sociologiebeoefening toe.  

Ten eerste moet er aan de basisprincipes voldaan worden. Ten tweede vraagt de sociologie in 

sommige omstandigheden een eigen benadering (cfr. 6. Kwantitatief of kwalitatief). 

 1. Objectiviteit 

− Objectieve benadering v/d sociale werkelijkheid 

− Verklaringen moeten geldig zijn voor meer dan één wetenschapper 

 2. Concepten 

− Stellen ons in staat om bepaalde aspecten v/d werkelijkheid te vatten 

− Niet vanzelfsprekend omdat socioloog deel uitmaakt v/d samenleving 

− Gebruik van zuiver taalgebruik 

 3. Generalisatie 

− Doel van sociologisch onderzoek = komen tot set van algemene regels ter verklaring 

v/h sociale leven 

− Sociologische inzichten moeten generaliserend/verklarend zijn 

− O.b.v. aantal beperkte stellingen meerdere situaties verklaren die feitelijk van elkaar 

verschillen, maar een identieke onderliggende dynamiek hebben 

 

Theories of the middle range 

− Doel: tot theorieën komen die de verklarende regels i/e coherent geheel vatten 

− Maatschappelijke realiteit te complex om verklaart te worden vanuit één theorie 

− Ontwikkeling van meerdere veralgemenende, objectieve verklaringsmodellen die elk 

een verklaring voor diverse deelaspecten v/d sociale werkelijkheid vatten 
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4. Empirisch materiaal 

− Wetenschappelijke uitspraken moeten ondersteund worden door empirisch 

materiaal/onderzoek  

− Resultaten moeten geverifieerd kunnen worden 

− Twee soorten gegevens waar sociologen gebruik van kunnen maken 

− Kwantitatieve gegevens 

− Vb. cijfermateriaal 

− Kwalitatieve gegevens 

− Vb. dagboeken, brieven, biografieën … 

− Twee mogelijkheden om aan data te geraken 

− Primaire data-inzameling 

− Socioloog bepaalt zelf op welke manier hij/zij aan gegevens komt 

− Verschillende technieken om tot primaire gegevens te komen 

− Secundaire data-inzameling 

− Gegevens zijn niet door onderzoeker zelf verzameld 

− Afkomstig van … 

− Andere onderzoekers 

− Administratieve procedures 

− Moeilijk om experimenten te organiseren waarbij alle randomstandigheden 

gecontroleerd worden  

 5. Cumulativiteit 

− Cumulatief werken = verder bouwen op resultaten van voorgaand onderzoek 

− Studie maken van bestaande wetenschappelijke literatuur 

− zonder grondig literatuuronderzoek kan er geen scherpe vraagstelling ontwikkeld 

worden 

 6. Verifieerbare rapportering 

De resultaten van sociologisch onderzoek moet verifieerbaar of controleerbaar zijn. 

Wetenschappelijke onderzoeksresultaten zijn aan een strenge beoordelingsprocedure 

onderworpen. Zo’n onderzoeksartikel bevat een aantal verplichte onderdelen. 

1. Literatuuroverzicht en probleemstelling 

− Bronvermelding 

− Bondige omschrijving v/h eigenlijke onderwerp v/d studie 

→ Vormen de theoretische invalshoek v/d studie  

2. Overzicht van gebruikte methode en technieken 

− Beschrijving v/d manier waarop de onderzoeker de studie uitvoerde 

− Methodologische onderbouw v/h sociologisch onderzoek 

3. Bespreking van de resultaten 

4. Conclusie en/of discussiegedeelte 

− Welke gevolgtrekking kunnen uit de gegevens worden afgeleid? 

− Interpretatie v/d resultaten binnen het geheel v/d wetenschappelijke kennis 

− Aantonen op welke manier de resultaten verenigbaar zijn met wat al geweten 

was 
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6. Kwantitatief of kwalitatief? 
Er is discussie geweest over de juiste wetenschappelijke methode. 

− Methode v/d natuurwetenschappen 

− Methode die sociologie specifiek is nl. betekenis 

Maar beide methoden moeten echter elkaar complementeren volgens Weber. 

− Zinadequaatheid 

− Gemaakte verbanden zijn in overeenstemming met onze gewoonlijke denk- en 

voelpatronen 

− Nu: verstehende of interpretatieve methode 

− Causale adequaatheid 

− Kansuitspraak o.b.v. oorzaak-gevolgrelaties 

− Nu: positivisme 

 1. De kwantitatieve benadering: het positivisme 

In de sociale wetenschappen is het positivisme gegrondvest op vier principes, namelijk 

1. Kennis kan enkel gebaseerd zijn op ervaring (observatie) 

2. Er is een eenheid van wetenschappelijke methode in de wetenschappen. Hierdoor zijn 

de natuurwetenschappelijke methodes van toepassing 

3. Er wordt gestreefd naar causale verklaringen door generalisaties 

4. Er moet een rigoureuze scheiding zijn tussen feiten en waarden. Wetenschappelijke 

inzichten hebben dus geen sociaal normerende status 

 

Methodologie staat centraal: 

− Aandacht voor problemen rond meten van kenmerken van mensen, organisaties … 

− Intensief gebruik van statistische technieken 

− Beklemtonen van oorzaak-gevolgrelaties 

 

 

 

 

 

Strengheid van wetenschappelijke selectie 

Het tijdschrift Social Problems heeft als doel wetenschappelijke studies te publiceren die sociale 

problemen op theoretisch gestaafde manier bestuderen en analyseren. In 2005 werden 90.3% 

studies afgewezen omdat ze niet voldeden aan de formele eisen van het tijdschrift: 

1. Ze bestudeerden niet echt ‘sociale problemen’ 

2. Ze waren theoretisch niet gemotiveerd 

3. Er werden technische fouten gemaakt 
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Theoretisch model 

− Schematische voorstelling van (een deel van) de wereld, waarbij verbanden worden 

gelegd tussen een aantal fenomenen 

− Doel: beknopt en overzichtelijk inzicht bieden 

− Moet geode verklaring geven en zo eenvoudig mogelijk zijn 

 

Operationaliseren 

− Aanbrengen van meetbare indicatoren voor variabelen 

− Theoretische concepten v/h model worden in variabelen omgezet 

 

Causaliteitsbepaling 

− Causale ordening 

− Onafhankelijke vs. afhankelijke variabelen 

− Belangrijk voor bepalen van directe en indirecte invloeden 

− Causale relaties 

− Algemene wetmatigheden 

− Algemene verklaring 

 

Statistische analyse 

− Belangrijkste techniek voor verklaren v/d gegevens 

  

  

Verduidelijking van de belangrijkste kenmerken van het positivisme a.d.h.v. een 

voorbeeld op pagina 27. 

Een belangrijk concept uit de positivistisch sociologie is het verklaringsmodel. Zo’n model 

kan omschreven worden als een schematische voorstelling van (een deel van) de wereld, 

waarbij verbanden worden gelegd tussen een aantal fenomenen. Het doel van een model 

is dus om op een beknopte, overzichtelijke manier inzicht te bieden in het functioneren 

van (een deel van) de wereld. 
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2. De kwalitatieve benadering: nadruk op betekenis 

Tal van wetenschappers gaan niet akkoord met de natuurwetenschappelijke methode omdat 

het geen recht doet aan de sociale werkelijkheid. Die bestaat immers niet uit ‘zinloze’ gehelen 

of objecten maar is gebaseerd op interpretaties en betekenistoekenning van de mensen. 

− Meerdere invalshoeken 

− Gebruik van typologieën 

− Meest gebruikte technieken 

− Participerende observatie 

− Diepte-interview 

− Geschikt voor 

− Achterhalen betekenissen 

− Achterhalen van verloop van interactieprocessen 

− Veralgemening door 

− Vergelijkbare zaken te vergelijken (bv. andere soorten drugs i.v.m. verslaving 

marihuana)  

− Verschillende culturele settingen 

 

 

Hoe biedt kwalitatief onderzoek een aanvulling voor het positivistisch onderzoek? 

1. Deductief denken 

− Afleiden van hypothesen o.b.v. theorie 

− Is conservatief bij het positivisme 

− Tracht bestaande inzichten te bevestigen 

− Om nieuwe inzichten te krijgen, is er onderzoek nodig die niet door hypothesen 

voorspeld worden 

− Kwalitatief onderzoek is hier een alternatief voor 

 

2. Reducering 

− Positivistische onderzoeksmodellen te reducerend als samenvatting v/d wereld 

− Kwalitatief onderzoek werkt met open onderzoeksmethoden 

− Studie-objecten worden niet gereduceerd tot variabelen 

− Rekening houden met context-gevoeligheid 

− Gevoelig voor specifieke situatie 

 

  

Het leren roken van marihuana 

Becker gebruikt in zijn onderzoek over marihuanagebruik de methode van de 

analytische inductie. 

− Vereis dat elke case de hypothese ondersteunt 

− Indien niet: verplicht om hypothese aan te passen aan de case die aantoonde 

dat oorspronkelijke hypothese verkeerd was 
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3. Reïficatie 

− I/h positivisme worden concepten gereïficeerd  

− Zaken zoals ‘verslaving’, ‘klasse’, ‘migranten’ … bestaan echt terwijl het een 

geconstrueerd hulpmiddel is door de onderzoeken 

− Deze concepten zijn de denkcategorieën waardoor ze weinig zeggen over de ‘echte’ 

situatie 

− Testen op het veld: meer zekerheid dat gehanteerde concepten op een juiste manier 

bevat worden 

−  

4. Reflexiviteit  

− Bij kwalitatief onderzoek 

− Onderzoek gaat na of die wel op de juiste manier werkt 

 

Noch de positivistische benadering noch de interpretatieve methode leiden tot een 

genuanceerde kijk op de wereld. Beide sluiten elkaar niet uit maar vullen elkaar aan.  

Causale processen → positivistische benadering 

Kennis v/d betekenis die mensen aan handelen en interacties toekennen → interpretatieve 

benadering 

 

Er zijn twee aanvullende bedenkingen 

1. Causale als zinadequaatheid 

− Streven naar zowel 

− Veralgemening m.b.t. oorzaak-gevolgrelaties 

− Zinvolheid v/d gevonden verbanden 

− Aanmaning kwalitatieve sociologie 

− Niet blijven steken i/e idiosyncratische beschrijving 

− Verklaring moet het unieke, historische overstijgen 

− Aanmaning kwantitatieve sociologie 

− Nagaan hoe oorzaak-gevolgrelaties ervaren worden door betrokken 

actoren 

− Vermijden van absurde, onrealistische veronderstellingen 

2. Legitieme praktische redenen 

− Sommige doelgroepen zijn zo moeilijk te bereiken met klassiek survey-

onderzoek 

− Observaties en diepte-interviews zijn enige mogelijke onderzoekstechnieken 

  



Sociologie 

 

 
17 

7. De plaats van de socioloog in de maatschappij 
De socioloog verkeert in een bijzonder situatie. Hij/zij bestudeert niet enkel de sociale werkelijkheid, 

hij/zij maakt ook deel uit van die sociale werkelijkheid. Dit brengt enkele bedenkingen met zich mee… 

− Is er een verband tussen zijn/haar wetenschappelijke arbeid en zij/haar maatschappelijke 

positie? 

− Zijn de onderzoeksresultaten zo geïnterpreteerd dat ze de persoonlijke visie v/d onderzoeker 

zullen ondersteunen? 

− …  

 

Waarderingsvrij 

− Onderzoeksresultaten mogen niet beïnvloed worden door waarden v/d socioloog 

− Beschrijving v/d gevolgde procedure en strengheid & zorgvuldigheid v/d toepassing v/d 

wetenschappelijke methode zorgen hiervoor 

 

Waardegebonden 

− Waarden hebben een invloed op de keuze v/h onderwerp 

− Ook machtspatronen beïnvloeden keuze v/h onderwerp 

− Meer kans op sociologisch onderzoek als fenomeen dienstig is voor machtshebbers of 

gevestigde belangengroepen 

− Financiering van wetenschappelijk onderzoek 

 

Frankfurter Schule 

− Betrekking op interventie of toepassing van onderzoeksresultaten 

− = Groep Duitse sociale wetenschappers die o.b.v. hun wetenschappelijke inzichten tot een 

wetenschappelijk gemotiveerde kritische maatschappijvisie kwamen 

− Geen scheiding tussen theorie en praktijk 

− Wetenschappers hebben de plicht om mee te werken aan sociale veranderingsprocessen 

 

Radical sociology 

− Beweert dat socioloog nooit een vrijblijvende houding kan aannemen 

− Neutrale socioloog kiest voor bestaande sociale verhoudingen 

 

Sociologisch probleem 

− Onderscheid tussen fundamentele en toegepaste kennis 

− Onderscheid tussen sociologisch probleem en een sociaal of beleidsprobleem 

− Betreft een probleem m.b.t. sociologisch inzicht en theorievorming 

 

Sociaal probleem 

− Steeds meer ngo’s doen beroep op sociale wetenschappen 

− Dus niet enkel de OH 
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Klinische sociologie  

− Praktijkgeoriënteerde sociologie gericht op interventie 

− Counselling  

8. Slotbeschouwing  
In dit eerste hoofdstuk introduceerden we … 

− De zienswijze 

− Gebaseerd op het idee dat gedragingen, sociale handelen en/of interacties kunnen 

worden verklaard o.i.v. de sociale omgeving 

− De werkwijze  

− Wordt gekenmerkt door … 

− Objectiviteit 

− Verificatie 

− Cumulativiteit 

− Generalisatie 

− Combinatie van theorie en empirie 

… van de sociologie. 

De sociologische kennis wordt gebruikt om … 

− Tot een goed inzicht in onze leefwereld te komen 

− Om concrete interventies i/d wereld voor te bereiden 
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H2: Cultuur 

1. Inhoud van het georganiseerd samenleven: cultuur 

1. Inleiding 

De eerste wetenschappelijke beschrijving van cultuur vinden we eind 19de eeuw bij Tyler. 

Cultuur is het complexe geheel van kennis, geloofsovertuigingen, kunst, wetgeving, waarden en 

normen, tradities en alle andere capaciteiten en gewoonten die door de mens als lid van een 

samenleving verworven werden. 

− Definitie is omschrijvend 

− Opsomming van elementen die onderdeel zijn van cultuur 

− Samenleving wordt volgens Tyler gekenmerkt door een aantal gelijkvormigheden 

− Gelijkvormigheden m.b.t. georganiseerd samenleving zijn resultaat van 

wetmatigheden 

− Bv. mensen die in groep leven, kleden zich hetzelfde, ontspannen zich 

hetzelfde … 

− Gedragskeuzes zijn dus niet individueel maar collectief 

− Gaat lijnrecht in tegen het idee v/d ‘vrije wil’ in die tijd 

 

De verdere ontwikkeling van het cultuurbegrip vond plaats in de context van het continue 

streven van het culturele af te bakenen t.o.v. het biologische. 

− Volgens Kroeber wordt sfeer v/h culturele gekenmerkt … 

− Niet door evolutie 

− Oude kenmerken worden ‘ingeruild’ voor nieuwe  

− Leidt tot betere aanpassing v/d soort 

− Maar door accumulatie  

− Geen inruiling of vervanging  

− Mensen passen omgeving aan i.p.v. enkel hun genetische kenmerken 

− Resulteert in menselijke beschaving 

− Taal → via leerprocessen 
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White stelt dat het fundamentele verschil tussen mens en dier erin bestaat dat mensen 

symbolen gebruiken. 

− We moeten onderscheid maken tussen … 

− Betekenis v/e symbool 

− Een betekenis vloeit niet voort uit de fysische kenmerken v/d drager 

− De fysische drager ervan 

− Betekenis v/e symbool wordt door de mens aan een specifieke drager 

toegekend 

− Mensen reageren op de fysische stimulus (bv. een vlag) maar de reactie of respons 

berust niet op de intrinsieke eigenschappen v/d stimulus 

− Respons wordt uitgelokt door de betekenis die aan de stimulus wordt gegeven 

Het feit dat een symbolische betekenis niet kan worden afgeleid uit de fysische kenmerken 

van de symbooldrager, heeft een aantal merkwaardige, typisch menselijke gevolgen. 

(Schütz) 

− Ontstaan meerdere nieuwe symbolische werkelijkheden die bovenop materiële 

wereld geplaatst worden 

− Materiële wereld waarin we leven = dominante realiteit  

− Paramount reality  

− Paramount reality word doordrongen door andere realiteiten 

− Bv. dromen, fantasie, wetenschap, religie …  

− Duidt Schütz aan als eindige zingevingsdomeinen (finite provinces 

of meaning) 

− Gevolg: versmelting dimensie v/h zuivere materialisme met niet-

materiële elementen 

− Eindige zingevingsdomeinen overstijgen materiële wereld 

− Communicatie tussen materiële wereld en zingevingdomeinen gebeurt 

m.b.v. symbolen 

→ Symbolen maken de verbinding tussen de materiële wereld en de niet-

materiële werkelijkheid 

 

 

 

 

 

 

  

Droom Religie/mythologie Wetenschap 

Materiaal bestaan         Paramount reality 

Symbolen Symbolen Symbolen 
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Volgens Kluckhohn is cultuur afhankelijk én van biologische kenmerken eigen aan de menselijk 

soort én van de omgeving waarin mensen leven. 

− Cultuur is antwoord op de eisen die fysische omgeving stel om te overleven 

− Cultuur volt uit reductie v/d inbreng van instincten 

− Cultuur maakt het niet mogelijk om exacte voorspellingen te maken over menselijk 

gedrag 

− Instinctmatig gedrag is meer voorspelbaar 

 

Cultuur situeert zich binnen het kader van de vraag in welke maten menselijk handelen door 

instincten zijn gedreven. Men maakt hierbij een onderscheid tussen … 

1. Open instincten 

− Leiden tot handelingspatronen die genetisch bepaald zijn 

− Neemt de plek in v/e leerproces → rijpen 

2. Gesloten instincten 

− Soort beschikt over zekere algemene neigingen die enkel werken binnen een 

context waarin algemene directieven aanwezig zijn 

 

Kenmerken: Cultuur … 

1. … organiseert het lichamelijk functioneren v/d mens 

2. … geeft vorm aan het menselijke handelen 

3. … ontstaat als antwoord op de overlevingseisen die fysische omgevingen stellen aan 

menselijke samenlevingen 

4. … wordt overgedragen via leerprocessen 

− Gebruik van taal en symbolen staat centraal 

5. … wordt gekenmerkt door accumulatie 

2. Is cultuur een specifiek menselijke eigenschap? 

De antropologische definitie reduceert cultuur tot een specifieke eigenschap door … 

1. Het verschijnsel per definitie te beperken tot een kenmerk van menselijke 

samenlevingen 

2. Door de sociale leerprocessen die de overdracht van gedrag mogelijk maken 

onlosmakelijk te verbinden met specifieke menselijke capaciteiten 

− Taal 

− Symbolen 
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Etiologische omschrijvingen stellen dat …  

− Cultuur ontstaat wanneer gedragingen via sociale leerprocessen worden 

overgedragen 

− Waardoor ze zich van gemeenschap verspreiden 

− En overgaan van de ene op de andere generatie 

− En daardoor een kenmerk van een gemeenschap worden 

→ Verschillende diersoorten kennen ook een cultuur 

 

Het kwantitatieve en kwalitatieve verschil in culturele ontwikkeling van de menselijke 

samenlevingen en van de samenlevingen van andere dieren kan verklaard worden door …  

− Technieken waarover mensen beschikken om cultuur door te geven is van 

doorslaggevend belang 

− Enkel de mens beschikt over de gevorderde capaciteiten om … 

− Symbolen te hanteren waardoor andere vormen van overdracht mogelijk zijn 

− Kennis op te slaan in symbolen waardoor culturele transmissie mogelijk is 

zonder directe contacten 

3. Symbolen, tekens en taal 

Centraal bij een bespreking van cultuur staan de menselijke processen van taal en 

communicatie. 

Cultuur heeft betrekking op het toekennen van betekenissen aan handelingen, fysische 

objecten … 

− Worden gedeeld met andere mensen 

− Daarvoor is communicatie mogelijk 

− Communicatiemiddel: taal 

− = Een geheel van symbolen en tekens die op een oneindige manier met elkaar 

verbonden kunnen worden 

 

Symbolen en tekens 

− Bij symbolen is er geen verband tussen de betekenis en de drager 

− >< tekens 

− Er is een intrinsiek verband tussen het teken zelf en waar het voor staat 

− Drager en betekenis behoren tot dezelfde culturele context of 

zingevingsdomein 
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Non-verbale communicatie 

− Niet universeel 

− Gebonden aan een specifieke omgeving 

→ Kan uiterlijk hetzelfde lijken maar kan totaal andere betekenis hebben 

 

Verbale communicatie 

− Belangrijkste communicatiekanaal 

− Verbale communicatie maakt het mogelijk om symbolen op een eindige manier met 

elkaar te verbinden 

− Het belang van communicatie/taal 

1. Taal maakt het mogelijk om menselijke ervaringen over te dragen, zodat die 

cumulatief bewaard kunnen worden 

2. Taal geeft mensen een sociaal en gedeeld verleden 

3. Taal geeft mensen een sociale en gedeelde toekomst 

4. Taal maakt het mogelijk om standpunten te delen 

5. Taal maakt complex, gedeeld en doelgericht handelen mogelijk 

 

4. De componenten van cultuur 

Cultuur omvat alles wat in de loop der tijd door de mens werd gecreëerd. Daardoor zijn er 

twee soorten cultuur: 

1. Materiële cultuur 

− Omvat alles wat in stoffelijke vorm vastgelegd kan worden 

2. Immateriële cultuur 

− Omvat de manier waarop groepen mensen denken, hun waarden en normen 

 

Traditioneel worden drie componenten van cultuur onderscheden, in dalende graad van 

abstractie. 

  

De Sapir-Whorf-hypothese 

− De hypothese dat denken en waarnemen niet enkel uitgedrukt worden via taal, 

maar ook door taal gevormd worden. 

− Een taal leren betekent niet enkel woorden en grammatica leren, maar ook zich 

via de taal een specifieke manier van denken en waarnemen eigen maken. 
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1. Gedeelde denkbeelden 

− Vormt de essentie van cultuur 

− Gedeelde zienswijze waar groepsleden zich niet altijd bewust van zijn 

− Bestaat uit … 

1. Empirische kennis 

− Houdt verband met informatie die mensen delen over hoe de 

wereld is opgebouwd en hoe hij werkt 

− Resultaat van ervaring en wetenschappelijk onderzoek 

− Ervaring kan dagelijks zijn of overgeleverd via traditie 

2. Existentiële kennis 

− Gedeelde denkbeelden kunnen betrekking hebben op de 

eigen positie, relatie met andere … 

− Zinvragen 

− Opgeslagen in filosofische en religieuze systemen 

2. Waarden en normen 

Waarden  

− Vloeien voort uit empirische en existentiële kennis 

− = Groepsopvattingen over wat wenselijk is 

− Hebben betrekking op de meest gewenste doelstellingen en manieren om die 

te bereiken 

− Hoogst morele goed 

− Cognitieve voorstellingen van behoeften 

 

Waarden systeem 

− Waarden komen niet geïsoleerd voor 

− Vormen onderdeel v/e waardensysteem 

− Hiërarchische relatie 

 

Normen 

− = Voorschriften, regels of gedragsstandaarden die het gedrag v/d leden v/e 

groep bepalen 

− Deviant/afwijkend gedrag indien gedrag de normen niet beantwoordt 

3. Materiële cultuur 

− = Alle materiële zaken die de mens creëert om zijn/haar omgeving te 

beheersen en zo zijn/haar levenskansen te vergroten 

− Meest zichtbare en meest concrete component 

− Geëvolueerd van gebruiksvoorwerpen (kleding, werktuigen …)  tot 

expressievormen (mode, siervazen …) naar meer en andere expressievormen 

(muziek, kunst …) 

− Gebruiksvoorwerpen bieden de mogelijkheid om zich uit te drukken en te 

onderscheiden van anderen 

− Worden expressieve symbolen 
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5. Kenmerken die culturen van elkaar onderscheiden 

Culturen kunnen van elkaar onderscheiden worden en met elkaar vergeleken worden o.b.v. de 

aard van de gedeelde overtuiging. Dat kan door antwoord te geven op volgende vragen: 

1. Welk tijdsperspectief wordt er gebruikt? 

− Verleden: geschiedenissen, verhalen en tradities  

− Heden: zintuigelijke waarneming en onmiddellijke beloning 

− Toekomst: plannen en inwisselen van onmiddellijke voor toekomstige 

beloningen 

Voorbeeld 

Bedrijf gericht op het verleden wordt gekenmerkt door traditioneel bedrijfscultuur 

zoals een familiebedrijf. 

Bedrijven gericht op de toekomst heeft een meer innovatie bedrijfscultuur. 

2. Hoe is de relatie met de fysische werkelijkheid? 

− Overheersing: groep stelt zichzelf als meester v/d natuurlijke omgeving 

− Harmonie: mens wordt als gelijke van alle andere dingen beschouwd 

− Onderschikking: dominantie v/d natuur over de mens 

Voorbeeld 

Bedrijven die streven naar harmonie worden getypeerd door een ecologische 

bedrijfscultuur. 

Bedrijven die denken de natuur te kunnen overheersen, worden gezien als 

milieuvervuilers. 

3. Hoe is de relatie met het Bestaan? 

− Zijn: uitdrukking v/h Zelf i/h heden evalueren 

− Worden: richten op het bereiken v/e cultureel aanvaard ideaal 

− Doen: wat iemand is of kan worden is niet zo belangrijk als wat iemand bereikt 

heeft 

Voorbeeld 

De Amerikaanse cultuur is doordrongen van het ideaal van de American Dream. 

De cultuur is gericht op worden. Iedereen kan succes bereiken als men maar hard 

genoeg werkt.  

4. Hoe is de relatie van mensen onder elkaar? 

− Hiërarchie: hogere of lagere graden van status en macht 

− Individualisme: verantwoordelijk voor zichzelf 

− Collectief: met elkaar omgaan als gelijke i/d verwezenlijking v/d doeleinden 

v/d groep 
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Voorbeeld 

Dictatoriale samenlevingen worden gekenmerkt door hiërarchie. 

De Amerikaanse samenleving is individualistisch. 

De Japanse samenleving is collectief georiënteerd. 

6. Ontstaan van cultuur 

Cultuur ontstaat niet toevallig. Cultuur helpt de mens zich aan te passen aan zijn/haar fysische 

omgeving. 

− Elke handeling die een mens stelt, moet gezien worden als een antwoord op een 

bepaald probleem 

− Ontstaan of aanpassing van (nieuw) gedragspatroon als antwoord op concreet 

probleem 

− Andere groepsleden zullen dit overnemen  

− Blijvend karakter door consistentie 

− Gedrags-of denkpatroon verspreidt zich  

− Wordt overgedragen v/d ene generatie op de andere 

 

Die cultuurvorming kan zich op verschillende niveaus afspelen: macroniveau of mesoniveau. 

Zodra er sprake is van een groep mensen, is er sprake van cultuur. 

Subculturen 

− = Groepen i/d samenleving die overtuigingen, waarden en leefstijlen hebben die 

verschillen van die v/d dominante cultuur 

− Ruimte voor variaties i/d cultuur 

− Dominante cultuur blijft voortduren 

− Slagen erin afwijkende leefstijlen te creëren binnen de dominante cultuur 

− Verwerpen de dominante cultuur niet 

 

Tegenculturen/countercultures 

− Verwerpen dominante cultuur 

− Bv. hippiecultuur 

− Verwerpen tegen imperialistische cultuur v/d westerse samenleving 

− Subculturen kunnen tegenculturen worden 

− Bv. leerlingen i/h beroepsonderwijs 

− Voelen zich niet aanvaard en gewaardeerd in systeem dat vooral cognitieve 

bekwaamheid beloont 

− Gaan zich afzetten tegen alles wat met studeren of school te maken heeft 
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7. Cultuur als lens 

Cultuur heeft een vanzelfsprekendheid. Slecht wanneer ze geconfronteerd worden met 

vreemde culturen, worden mensen zich bewust van de relativiteit van hun eigen cultuur en 

andere culturen. 

− Etnocentrisme 

− Beoordeelt en evalueert vreemde culturen met de eigen cultuur als maatstaf 

− Cultureel relativisme 

− Gaat ervan uit dat culturen niet meer- of minderwaardig zijn omdat elke 

cultuur een eigen specifieke aanpassingswijze is aan de eisen die de omgeving 

stelt 

 

  

De hiphopbeweging 

− Ontstaan door de geografische afscheiding van de meer begunstigde 

middenklassen 

− Toename van concentratie van drugsprobleem, criminaliteit, 

werkloosheid … 

− Ontstaan van eigen muziek, breakdancing en graffiti 

− Hiphop groeide uit tot een leefstijl met eigen taalgebruik, muziek- en kledingstijl, 

state of mind … 

− Bepaalde expressies uit de subcultuur hiphop kunnen aanleunen bij de 

kenmerken van een tegencultuur 

− Songteksten 

− Bombing: illegaal aanbrengen van graffiti met het idee ‘fuck the system’ 

− Subcultureel relativisme 

− Verschillen tussen subcultuur en tegencultuur moet men niet 

voorstellen als uitersten, maar moeten geplaatst worden op een 

continuüm 

De culturele relativiteit van perceptie 

Antropoloog Colin Turnbull verbleef in Ituri woud in Afrika. Na zijn studie nam hij een 

man met zich mee. In een open vlakte wees Turnbull naar een bende waterbuffels, maar 

de man zag geen waterbuffels maar insecten. De man had nog nooit over zo’n afstand 

kunnen waarnemen en was dus niet vertrouwd met het feit dat voorwerpen kleiner 

lijken wanneer ze veraf worden waargenomen. 
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8. Cultuur en etniciteit 

Groepen zijn cultureel van elkaar te onderscheiden. Een belangrijke naam bij dit onderdeel is 

Barth.  

Etnieën  

− Wat? 

− = Groepen van mensen die een afkomst en dus ook een cultuur delen 

− Verwerf je bij de geboorte 

− Stabiel karakter 

− Mensen met migratie-achtergrond behoren tot andere etnie met cultuur die 

verschilt v/d plaatselijke cultuur (volgens deze visie) 

− Confrontatie met etnische groepen kan leiden tot … 

− Cultureel relativisme 

− Universalisme 

− Etnocentrisme 

− Interetnische contacten doen cultuurverschillen verzwakken 

− Door interactie nemen ze mogelijk culturele elementen van elkaar 

over 

− Barth 

− Dynamische visie 

− We moeten etnieën niet zien als geografisch en sociaal geïsoleerde en quasi 

onveranderbare entiteiten 

− Duidelijk onderscheid tussen cultuur en etniciteit 

− Cultuur is de ‘inhoud’ die gebruikt kan worden om verschillen met 

andere groepen aan te duiden 

− Een etnische groep is een ‘container’ die gevuld wordt met cultuur 

− Culturen en etnieën zijn flexibel 

− Afgrenzen v/d eigen groep t.o.v. andere groepen 

− Grenzen kunnen verscherpen, vervagen of zelfs verschuiven 

− Cruciale rol van interetnische contacten in totstandkoming en evolutie van 

cultuurverschillen 

− Sterker met eigen groep identificeren en culturele elementen 

verfijnen/ontwikkelen 

→ Het bestaan van etnische groepen en cultuurverschillen wordt ondersteund door 

interetnische contacten via een proces v/h opbouwen en onderhouden van etnische 

grenzen 

Dichotomisering  

− Klemtoon op etniciteit als een actief proces v/h definiëren en onderhouden van sociale 

grenzen tussen groepen 

− Onderhouden v/e groepsgrens door … 

− Dichotomisering 

− Verwijst naar een opdeling tussen insiders en outsiders 

− ‘Wij’ en ‘zij’ 

− Structureren van sociale interactie 
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Dynamische visie op cultuur 

− Cultuur en etniciteit zijn voortdurend in beweging en het product van alledaagse 

interacties 

− Groepen definiëren zich tegenover andere groepen en die andere groepen reageren 

hierop 

− Etnische minderheid kan zich definiëren als … 

− Anders  

− Eigenheid benadrukken: genereren van een sterke 

groepsidentiteit, sociale samenhorigheid en sociale steun 

− Integraal onderdeel v/d dominante samenleving  

− Sociale mobiliteit realiseren via normale kanalen (bv. het 

onderwijs) 

− Etnische meerderheid kan zich definiëren als … 

− Anders 

− Beschermen v/d eigen voorrechten 

− Inclusieve kijk op etnische minderheden 

− Visie van Barth leidt de aandacht weg van objectieve cultuurverschillen 

− Wijst op het proces v/h maken en onderhouden van groepsgrenzen 

2. Slotbeschouwing 
In dit hoofdstuk hebben we cultuur bekeken als inhoudelijke component van het georganiseerde 

samenleven. 

Cultuur … 

− Word beschouwd als typische menselijke eigenschap 

− Cultuur is aangeleerd 

− D.m.v. communicatie (taal) 

− Is kenmerkend voor een groep mensen 

− Door differentiatie ontstaan van subculturen of counter-culturen 

− Heeft verschillende componenten 

− Essentie: gedeelde overtuigingen of denkbeelden 

− Hebben betrekking op verschillende dimensies 

− Mogelijkheid om culturen van elkaar te onderscheiden/met elkaar vergelijken 

Barth werkt een meer dynamische visie op cultuur en etniciteit uit. 

− Etnische groep is vorm van sociale organisatie 

− Staat los van cultuur 

− Cultuur = ‘inhoud’ die kan gebruikt worden om verschillen met andere groepen aan te 

duiden 

− Aandacht moet niet gaan naar objectieve cultuurverschillen 

− Wel naar de manier waarop grenzen worden opgebouwd, onderhouden en 

afgebroken  
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H3 – Sociale structuur 
1. Groepen 

 1. Basiskenmerken van groepen 

Het belang van de sociale groep staat centraal in de sociologie. Het is de basis van duurzame 

interactie. Een groep verschilt van een aggregaat of een sociale categorie. 

− Aggregaat 

− Bestaat uit een aantal mensen die zich toevallig op dezelfde plaats bevinden 

− Sociale categorie 

− Bestaat uit een aantal mensen die een of meerdere gemeenschappelijke 

kenmerken hebben 

 

We onderscheiden een groep van een aggregaat of sociale categorie op basis van de volgende 

essentiële kenmerken: 

1. Leden van een groep hebben gemeenschappelijke belangen 

− Groepen hebben een gemeenschappelijk doel  

2. Leden van een groep interageren 

− Interactie is niet toevallig maar afhankelijk v/h streven om het doel te 

realiseren 

3. Leden van een groep delen de rechten en plichten verbonden met het ‘lidmaatschap’ 

− Elke groep heeft eigen regels die een middel zijn om het hoofd te bieden aan 

de complexiteit v/d groep 

4. Groepsleden hebben een gedeelde identiteit en een groepsgevoel 

− Het is onmogelijk om tot een groep te behoren zonder het te weten 

 2. Soorten groepen 

Groepen verschillen op tal van manieren. 

1. Ontstaansgrond 

1. Spontaan gegroeid 

2. Formele oprichting 

2. Grootte v/d groep 

1. ‘Kleine’ groepen 

− Persoonlijk contact tussen leden 

2. ‘Grote’ groepen 

− Geen persoonlijk contact mogelijk  
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3. Type van groep (Cooley) 

1. Primaire groepen 

− Klein  

− Contacten zijn face-to-face 

− Blijvend 

− Gedurende langere periode 

− Diffuus 

− Alle aspecten v/h leven van groepsleden kunnen aan bod 

komen 

− Individuele persoonlijkheden nemen deel aan de primaire 

groep 

− Op emotie gebaseerd en niet-instrumenteel 

− Relaties draaien op wat groepsleden voor elkaar voelen 

− Emotionele band tussen leden 

2. Secundaire groepen 

− Variërende grootte 

− Face-to-face interacties met alle leden zijn mogelijk 

− Wisselende permanentie 

− Ledenwisseling brengt bestaan van secundaire groep niet in 

gevaar 

− >< primaire groep 

− Gespecialiseerd en gesegmenteerd 

− Alleen belangstelling voor persoonlijke kenmerken die aan de 

basis v/d groep liggen 

− Formeel en instrumenteel 

− Relaties zijn gebaseerd op rationele berekeningen m.b.t. voor- 

en nadelen v/h aangaan van relaties 

− Relaties worden aangegaan om bepaalde doeleinden beteren 

te kunnen realiseren 

 3. Het probleem van samenwerken binnen sociale groepen 

Binnen groepen zijn er regels, rechten en plichten. Deze regels zijn verbonden met een 

specifieke cultuur binnen de groep. 

− Groepscultuur 

− = Betekenissen die mensen aan hun interacties i/d groep geven 

− Waarden en normen die handelen v/d groepsleden vormgeven 

− Groepsstructuur  

− = Het geheel van sociale relaties i/d groep 

− Verschillende leden nemen verschillende posities in 

 

Alle groepen ontwikkelen in meer of mindere mate een groepscultuur en -structuur. De reden 

hiervoor is dat samenwerken binnen groepen allesbehalve evident is. Het aantal groepsleden 

is een cruciaal kenmerk. (Simmel) 



Sociologie 

 

 
32 

Dyade 

− Groep bestaat uit slecht twee personen 

− Groep is verbonden met elk v/d twee participerende individuen 

− Groepsleden kunnen relatief sterke controle uitoefen over de groep 

−  

Triade  

− Uitbreiding dyade met derde persoon 

− Onmogelijk voor een individueel lid om de hele groep te controleren 

− Bv. Groepslid A heeft geen volledige controle meer oer de relatie tussen B en 

C 

 

Interdependentie 

− Uitbreiding van groep leidt tot hoger aantal mogelijke relaties 

− Bij N personen ontstaan er N(N-1)/2 mogelijke relaties 

− Handelingspotentieel vergroot 

− Toename gaat hand in hand met specialisatie en arbeidsverdeling 

− Samenwerking houdt immers in dat taken kunnen worden opgesplitst en dat 

individuen zich gaan specialiseren 

− Onderlinge afhankelijkheid groeit 

− Wat men kan verwezenlijken wordt afhankelijk v/d relaties die men heeft met 

andere groepsleden 

 

Figuratie 

− = Personen die onderling samenwerken 

− Groter belang v/d coördinatie en inbreng v/d verschillende actoren 

− Verschillende interdependenties moeten onderling op elkaar afgestemd worden 

Voorbeeld 

Als A iets wil uitvoeren maar daarvoor niet alleen B maar ook C nodig heeft, moet hij/zij 

niet alleen het handelen van B richting geven maar ook weten op welke manier de 

interacties tussen B en C georganiseerd zijn. Als hij/zij hiervan weet heeft én de relatie 

tussen B en C juist inschat, krijgt het handelen van A een groter bereik. Niet enkel B maar 

ook C werkt nu samen met A. 

Directe en indirecte kennis 

− Door toename v/h aantal groepsleden 

− Indirecte kennis heeft betrekking op wat er kan gebeuren tussen twee andere actoren 

− Toename v/h aantal actoren betekent toenemend overwicht van indirecte kennis 

t.o.v. directe kennis 

− Bij grote interactiepartners is het zelfs onmogelijk om iedereen op directe manier te 

kennen 
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Onvrijheid  

− Ontstaat uit  

− Onderlinge afhankelijkheid voor het realiseren v/d gestelde doelen 

− Macht die men heeft om anderen te dwingen is nooit absoluut 

− Gevolg van onvrijheid die eigen is aan figuraties 

− Onzekerheid m.b.t. het verloop van interacties 

− Interactieprocessen kunnen verloop kennen die geen enkele actor volledig 

gepland, bepaald of geanticipeerd heeft 

− Onbedoelde gevolgen 

 

Conclusie 

Problemen van samenwerking binnen groepen: 

− Doelrealisatie is afhankelijk van samenwerking 

− Samenwerking leidt tot onderlinge afhankelijkheid/interdependentie 

− Interdependentie leidt tot … 

− Onvrijheid v/h individu 

− Onvoorspelbaarheid v/h handelingsverloop 

Om deze moeilijkheden te overstijgen, ontwikkelen groepen oplossingen. 

1. Definiëren van rechten en plichten 

− Cfr. 2. Sociale relaties 

2. Ontwerpen van formele organisaties 

− Cfr. 3. Formele organisaties 

2. Sociale relaties 
Een sociale relatie is een verband tussen twee of meer actoren gekenmerkt door de kans dat er 

interactie plaatsvindt. 

Deze interactie wordt georganiseerd door het definiëren van posities (sociale status) waaraan sociale 

rollen gekoppeld worden. 

Rollen zijn uiteindelijk gebaseerd op rechten en plichten. 

 1. Macht 

Sociale relaties zijn gekenmerkt door patronen van bovenschikking en onderschikking, en dus 

door macht. 

Het initiatiefrecht en de volgplicht duiden erop dat in elke interactie dominantie/overheersing 

inherent aanwezig is. 

Dominantie 

− Om dominant te zijn, heeft mijn de andere nodig 

− Complementariteit tussen beiden 

− Basis sociale eenheid ontstaat pas wanneer het wederzijdse patroon van leiden en 

volgen aanwezig is 
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Macht 

− Definitie Max Weber 

− Macht berust op de waarschijnlijkheid dat een actor binnen een sociale relatie 

in staat is zijn/haar wil op te leggen niettegenstaande weerstand van de 

medeactor. 

− Iemand die kan bepalen wat en/of hoe iemand anders iets i/e interactie zal doen, 

beschikt over macht 

− Gebaseerd op machtsbronnen 

− = Schaarse middelen die binnen een relatie kunnen ingezet worden 

− Materieel: geld, grond … 

− Immaterieel: prestige 

 

Invloed en macht 

− Verschillen van elkaar 

− Overtuigend i.p.v. dwingend 

− Gebaseerd op argumenten i.p.v. machtsbronnen 

 

Macht en dominantie 

− Macht = sociologisch en berust op een structurele basis 

− Macht berust op de inzet van beschikbare machtsbronnen in sociale relaties 

− Dominantie = psychologisch en volgt uit de persoonlijkheid van mensen 

 

Macht en rechten 

− Macht =/ rechten 

− Rechten zijn verweven met macht  

 

Dwang 

− Bestaat uit het toepassen van sancties of het elimineren van bepaalde alternatieven 

− Voorwaarde: macht hebben 

− Dreigen met uitoefening van dwang kan voldoende zijn om iemand tot iets te bewegen 

 

Autoriteit 

− Macht vormt hier de basis van 

− Draait om legitimering van die macht door de ondergeschikten 

− Sociaal aanvaarde macht 

− Machtsuitoefening wordt als wettig beschouwt 

− Altijd gebonden aan potentiële machtuitoefening i/d context v/e sociale groep 

− Men heeft slecht autoriteit omdat men deel uitmaakt v/e specifieke sociale 

groep 

  

  



Sociologie 

 

 
35 

2. Sociale status en rol 

Sociale relaties worden gekenmerkt door een taakverdeling en een machtsverdeling. Deze 

worden verder gedefinieerd a.d.h.v. … (Lanton) 

Statuspositie 

− Toegeschreven statuspositie 

− = Een positie die een individu ontleent aan factoren waar het individu zelf geen 

vat op heeft en die binnen de samenleving als ‘relevant’ worden beschouwd.  

− Bv. De koning, bepaalt door zijn afkomst 

− Verworven statuspositie 

− Wordt door een persoon zelf verworven o.b.v. prestaties (met variërende 

inspanning) verworven 

− Bv. een directeurspositie, verworven naar een objectieve sollicitatieprocedure 

 

Sociale rol 

− = Het gedragspatroon dat geassocieerd is met rechten en plichten gekoppeld aan een 

statuspositie 

− Dynamisch van aard 

− Zelfs bij constante statuspositie kunnen rollen evolueren 

 

Relationele definiëring van statusposities en rollen 

− De statuspositie van persoon A is gedefinieerd door zijn/haar relaties met andere 

mensen i/e sociale structuur 

− A drukt zijn/haar statuspositie uit door zijn/haar rolgedrag, gericht op anderen 

− De rechten van de ene zijn de plichten van de andere 

− Beïnvloed door machtsrelatie 

 

Rolverwachtingen  

− Essentieel voor het bestaan v/e sociale structuur 

− Een sociale structuur blijft slechts bestaan als mensen van wie de onderlinge relaties 

samen die sociale structuur vormen, bereid zijn om het verwacht gedrag v/e sociale 

rol, gekoppeld aan een statuspositie, te vertonen. 

 

Role-set (Merton) 

− Een specifieke status leidt tot interacties met meerdere personen 

− T.o.v. die personen heeft men een verwacht rolgedrag 

− Een enkelvoudige statuspositie gaat samen met meerdere aspecten v/e rol 

− Role set = het geheel van rolrelaties waarbij personen betrokken zijn op grond v/e 

specifieke sociale status 

− Mensen nemen meer dan één statuspositie in 

 

Status- en rolonderscheidingen 

− Bijna elke samenleving verwacht van mannen en vrouwen een specifiek gedrag en 

attitudes die passen bij hun ongelijke statuspositie 
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3. Rolproblemen  

 

Rolspanning  

− = Tegengestelde aanspraken binnen een role-set 

− Zestal mechanismen om tegengestelde aanspraken tot een minimum te herleiden en 

de role-set ‘beheersbaar’ te maken 

1. Het ontstaan v/e volgorde van prioriteiten 

− Medeactoren i/d role-set hechten een relatief belang aan de inbreng 

v/d actor 

− Niet alle medeactoren kennen eenzelfde belang toe aan hun inbreng 

2. De actor op legitieme manier dwingen om op een bepaalde manier te 

handelen 

− Welk gedrag prioritair wordt, is afhankelijk v/d differentiële 

machtspositie v/d medeactoren 

3. De afscherming v/d verschillende handelingen binnen de role-set die 

daardoor niet in gelijke zichtbaar zijn voor medeactoren 

− Zolang de medeactoren zich niet bewust zijn van tegenstrijdige 

aanspraken, kan elke medeactor gewoon voortgaan met zijn/haar 

aanspraken 

4. Het zichtbaar maken v/d tegenstrijdigheden zodat het voor de actor mogelijk 

wordt om het probleem van tegenstrijdigheid te verplaatsen 

− Niet de actor moet tot een oplossing komen maar de medeactoren 

onderling 

5. Personen die i/e role-set een identieke positie innemen en daardoor met 

dezelfde structurele tegenstrijdigheden geconfronteerd worden, kunnen 

deze problemen oplossen d.m.v. onderlinge ondersteuning of het aangaan 

van bondgenootschappen 

6. Inkrimpen v/d role-set 

− Indien bovenstaande structurele mechanismen onvoldoende werken 

Conclusie 

Het niet goed op elkaar afstellen v/d afspraken leidt tot het in werking treden v/e 

aantal mechanismen die het evenwicht opnieuw herstellen. Zelfs wanneer die 

mechanismen in werking zijn, kunnen er situaties ontstaan die toch nog uit 

tegenstrijdige aanspraken bestaan.  

Dit zijn residuele conflicten die effectief rolgedrag v/d actor verhinderen. 

  

Rolspanning bij huisvrouwen 

(Schoon)ouders die behoeftig zijn, worden meestal door (schoon)dochters verzorgd. Dit 

impliceert dat vrouwen binnen de rol van huisvrouw niet alleen het normale huishoudelijke 

werk verrichten, maar nog een zorgtaak erbij krijgen. Die extra rolverplichtingen zijn een 

extra belasting en leidt tot rolspanning. 
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Rollenconflict  

Het hebben van meerdere statussen impliceert meerdere sociale rollen, waartussen een 

onverenigbaarheid of conflict kan ontstaan. 

 

 

Rolverwarring  

Ontstaat wanneer iemand niet meer weet hoe hij/zij zich i/e situatie moet gedragen omdat 

hij/zij niet kan kiezen uit het passende rolgedrag 

 

Roldistantiëring 

Iemand die in staat is om binnen het invullen v/d rolverwachtingen voldoende individualiteit 

aan te brengen 

Voorbeeld 

Een nieuwe werknemer binnen een bedrijf zal aanvankelijk zijn/haar taak zo conform 

mogelijk volgens de verwachtingen uitvoeren. Pas later zal hij/zij die op een meer 

individuele manier proberen invullen. 

 

Rolsegregatie 

Rollen passen in bepaalde sociale situaties. Een verwacht gedrag dat in één situatie past 

(rolgedrag), past daarom niet i/e andere situatie.  

Zich passend kunnen gedrag in diverse situaties is het resultaat van rolsegregatie. 

Voorbeeld  

Een leraar die les geeft aan zijn eigen kind, zal de typische aanmoedigende en 

adviserende rol die ouders tijdens examens spelen, niet voluit kunnen uitoefenen. 

  

  

Rollenconflict en het dilemma van Palestijnse leraren in Israël 

− Voor de Palestijnse minderheid zou het onderwijs een kanaal kunnen zijn om de 

Palestijnse identiteit en cultuur over te brengen.  

− Palestijnse leraren zijn Joodse staatsambtenaren omdat het onderwijs voor 

Palestijnen door de Joodse staat georganiseerd worden. 

− Ze worden dus geconfronteerd met een conflict tussen enerzijds hun rol als 

ambtenaar (overbrengen van de Joodse culturele en politieke geschiedenis) en 

met hun identiteit (overbrengen van Palestijnse culturele en politieke 

geschiedenis) anderzijds. 
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4. Statusproblemen 

 

Statusangst 

− Verworven status kan weer verloren gaan 

− Onzekerheid over het behoud v/e verworven status kan soms leiden tot statusangst 

− Leidt tot een typisch gedragspatroon 

− Beklemtonen van uiterlijkheden die de statuspositie v/e persoon aantonen  

− Uiterlijkheden = statussymbolen 

− Niet altijd het resultaat v/d inzet v/d statusbekleder 

− Relationeel concept 

− Wanneer groepen mensen met lage status meer rechten verwerven, komt de 

status v/d hogere statusgroep in gevaar 

 

Statusindicatoren  

− Statussen zijn gebaseerd op sociale rangorde en worden weerspiegeld in 

statusindicatoren 

− Kunnen vorm aannemen van materiële en immateriële voordelen en rechten 

− Bv. inkomen, opleiding, politieke rechten …  

− Op elke dimensie kan men hoog of laag geordend worden 

− Elk van die indicatoren staat voor een hiërarchie 

− Plaats binnen de hiërarchie: 

− Statusinconsistentie 

− De plaats binnen die hiërarchie is variabel 

− Statuskristallisatie 

− Dezelfde plaats binnen alle hiërarchieën 

 

Relatieve belangrijkheid van de werkrol en statusinconsistentie 

Vrouwen worden niet overal evenveel betaald als mannen, niettegenstaande ze hetzelfde 

werk verrichten. Er is geen overeenstemming tussen hun opleiding en hun beroepsstatus, 

wat leidt tot statusinconsistentie.  

De opleiding kan men beschouwen als een indicator voor de aspiraties die men heeft. Het 

beroep kan beschouwd worden als indicator voor het succes waarmee men aspiraties 

gerealiseerd heeft. 

Vrouwen oefenen veelal een beroep uit waarvoor een lagere scholing vereist is dan de 

scholing die gevolgd werd. 
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Statusconflict  

Inconsistentie tussen statusindicatoren die wordt ervaren door de interactiepartner v/h 

subject 

Voorbeeld 

Als persoon A een hoge sociale statuspositie heeft in één context en een lage sociale 

statuspositie i/e andere, dan weet zijn interactiepartner niet noodzakelijk hoe hij/zij zich 

t.o.v. A moet gedragen 

Immigranten kunnen opklimmen tot politieagent of veiligheidsagent, maar oefenen hun 

job uit i/e omgeving die bijna exclusief uit andere immigranten bestaat. 

➔ Eenzelfde situatie kan dus i/h hoofd v/d interactiepartner als een statusconflict worden 

ervaren en i/h hoofd v/h subject als statusinconsistentie, maar dit laatste is niet 

noodzakelijk. 

 

Marginale mens 

De persoon die een hogere status verwerft, maar inferieur blijft o.b.v. een andere status, 

wordt door Hughes als een marginale mens aangeduid. 

Door de mobiliteit verlaat men de eigen sociale groep, maar komt men terecht i/e nieuwe 

groep waar men niet volledig aanvaard wordt. 

  

Statusinconsistentie kan tot politieke mobilisatie leiden om politieke rechten te 

verkrijgen 

− Gevestigde migranten zijn migranten die beschikken over tijdelijke, maar 

hernieuwbare verblijfsvergunning 

− Beschikt over dezelfde rechten als Zwitsers m.b.t. de 

arbeidsmarktparticipatie 

− Tweede, soms derde generatie van gevestigde migranten participeert in de 

economische en sociale sferen, maar in de politieke sfeer hebben ze geen rechten 

− Dit leidt tot statusinconsistentie tussen hune economische en sociale rechten 

enerzijds en hun politieke rechten anderzijds 
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3. Formele organisaties 
= Een groep waarvan de organisatie gericht is op het bereiken v/e specifiek doel door een 

gecoördineerde, collectieve inspanning. 

− Vaak expliciet opgericht 

− Kunnen ook organisch gegroeid zijn 

− Vooral secundaire groepen 

 1. De bureaucratie 

− De meest gekende organisatievorm 

− Efficiëntie bij het bereiken van stelde doelen bevorderen 

 

Autoriteit 

Volgens Weber zijn er drie vormen van autoriteit. 

1. Traditionele autoriteit 

− Machtsuitoefening wordt als legitiem beschouwd omdat ze verankerd ligt i/h 

geloof v/d onaantastbaarheid van tradities 

2. Charismatische autoriteit 

− Gebaseerd op een intense verering v/e persoon 

− Wordt toegekend 

− Gebaseerd op kwaliteiten die volgelingen hem/haar toekennen 

3. Rationeel-legale autoriteit 

− Gebaseerd op het geloof i/d geldigheid v/h recht 

− Centraal:  ‘wettelijkheid’ van regels en autoriteit van gezagsdragers 

 

Beheersingssystemen  

Elk type van autoriteit heeft een eigen type van administratie of beheersing. 

− Traditionele autoriteit 

− Stabiele beheersingssystemen 

− Sterk particularistisch 

− Gebonden aan specifieke personen en plaatsen 

Voorbeeld 

Autoriteit van koningen en pastoor: persoonlijke afhankelijkheidsrelaties 

oefenen een grote invloed uit. Bijvoorbeeld het feodale beheersingssyteem 
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− Charismatische autoriteit 

− Uiterst onstabiele beheersingssystemen 

− Grondslag is gebaseerd op persoonlijke relaties tussen charismatische leiders 

en hun volgelingen 

− Beheersingssytemen verdwijnen met de drager v/d charismatische 

eigenschappen 

− Ontstaan vooral tijden periodes van snelle sociale veranderingen en 

crisissituaties 

− Rationeel-legale autoriteit 

− Precieze en universele beheersingssytemen 

 

Voorbeeld  

Bureaucratie; individuele handelingen van personen word geregeld door 

regels 

 

Kenmerken van bureaucratie 

1. Posities i/d organisatie worden als functies aangeduid 

− Onafhankelijk v/d persoon  

− Bureaucratie is gebaseerd op functionele posities, niet op persoonlijkheden 

2. De relatie tussen de verschillende functies en posities vinden plaats o.b.v. regels en 

niet o.b.v. persoonlijke kenmerken 

− Regels beschrijven … 

− Hoe functie uitgevoerd moet worden 

− Rechten en plichten 

− Manier van verantwoording 

3. De regels zijn neergeschreven 

4. De taken i/d organisaties worden op gespecialiseerde wijze uitgevoerd 

− Opsplitsing van taken in deeltaken 

− Vlugger en efficiënter 

5. Alle functies worden door een formele, hiërarchische ketting met elkaar in verband 

gebracht 

− Elke functie is ondergeschikt aan een andere functie 

6. Functionarissen werken fulltime en voor een salaris 

− Hogere rangorde kan slecht ingenomen worden o.b.v. capaciteit en/of 

anciënniteit 

7. Er is een strikte scheiding tussen de taken v/d functionaris en wat hij/zij buiten de 

organisatie doet 

8. De leden v/e bureaucratische organisatie hebben geen eigendomsrecht over de 

hulpbronnen waarmee ze werken noch over de functie die ze bekleden 

− Functie is onvervreemdbaar  
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Nadelen van bureaucratie 

1. Het onpersoonlijke karakter 

− Mensen zijn cases 

2. Zekere vorm van ritueel afhandelen van problemen 

− Er is weinig ruimte voor uitzonderingen 

3. Inertie 

− Bureaucratieën proberen zich zelf in stand te houden 

4. Doelverschuiving (goal displacement) 

− Organisaties ontbinden niet na doelverwezenlijking 

− Gaan zich heroriënteren op nieuw doel 

 2. De organisatie in de praktijk 

− In theorie 

1. Handelen in groep efficiënt laten verlopen 

2. Bereiken v/e specifiek doel door een gecoördineerde, collectieve inspanning 

− In praktijk (Michels) 

1. Bureaucratisering gaat hand in hand met toename v/d machtsconcentratie 

aan de top 

− Topfunctionarissen stellen hun eigenbelang meer en meer voorop 

2. Betrokkenheid v/d lagere echelons brokkelen in toenemende mate af 

 

Er gaat een gans sociaal leven schuil binnen organisaties. Binnen de organisatiesociologie 

tracht men deze dynamiek binnen organisaties te vatten door verschillende types van actoren 

die binnen zowat elke organisatie aanwezig zijn te identificeren en na te gaan wat hun 

handelingspatronen zijn. (Lammers) 

1. Topleiding 

− Ziet erop toe dat andere organisatielden conform het organisatie-ontwerp 

handelen 

Voorbeeld 

CEO van een bedrijf  

2. Loyale elite 

− Staat de topleiding bij in haar taken 

Voorbeeld 

Middenkader (afdelingshoofden) en stafdiensten (juristen, 

personeelsverantwoordelijken …) 

3. Gewone organisatiegenoten 

− Andere personeelsleden binnen een bedrijf 

Voorbeeld 

Leerlingen v/e school, leden v/e sportclub … 
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4. Inheemse elite 

− Informele leiders die het mandaat krijgen v/d gewone organisatieleden om 

namens hen op te treden 

Voorbeeld 

Vakbondsleiders binnen een bedrijf, studentenleiders binnen een universiteit …  

 

➔ In de praktijk is deze opdeling in vier categorieën nog te eenvoudig. 

1. Veel verschillen tussen gewone organisatiegenoten  

Voorbeeld 

Etniciteit, arbeiders en bedienden … 

2. Concurrentie tussen verschillende inheemse elites 

Voorbeeld 

Socialistisch en christelijke vakbondsleiders 

3. Deelgroepen binnen loyale elite 

Voorbeeld 

Leiders van verschillende productieafdelingen 

4. Topleiding is niet altijd een homogeen geheel 

Voorbeeld 

CEO en Raad van Bestuur v/e bedrijf kunnen verschillende standpunten innemen 

 

De verschillende partijen gaan binnen de organisatie een conflict aan met elkaar omdat ze elk 

verschillende belangen en zienswijzen hebben. Het conflict hoeft niet per se continu, openlijk 

of kwaadaardig te zijn. 

Topleiding en de loyale elite 

− Uitdaging: vat krijgen op de eigenzinnig of weerspannige gewone organisatiegenoten 

of haar inheemse elite 

Voorbeeld 

Personeelsleden zijn niet productief genoeg, te rumoerige klas … 

− Verschillende tactieken om in te grijpen 

1. Elimineren 

Voorbeeld 

Schorsen v/e leerling 
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2. Negeren 

Voorbeeld 

Geen aandacht geven aan lawaaierig student 

3. Coöpteren 

Voorbeeld 

Studentenvertegenwoordiger opnemen in het bestuur 

4. Marchanderen 

Voorbeeld 

Op de werkvloer beloven dat werknemers kwartier vroeger naar huis mogen 

indien ze er in slagen om bepaalde taak af te werken 

5. Pacteren  

Voorbeeld 

Binnen formeel sociaal overleg een deal sluiten met vakbondleiders over de 

verwachte arbeidsprestaties 

 

Gewone organisatiegenoten en inheemse elites 

− Doel: actief hun belangen verdedigen of hun zienswijzen na streven 

− Verschillende tactieken om doel te realiseren 

1. Marchanderen 

2. Pacteren 

3. Confronteren 

− Stopzetten, vertragen of verstoren v/d primaire processen binnen de 

organisatie 

Voorbeeld 

Staken 

4. Distantiëren 

− Organisatiegenoten organiseren eigen activiteiten zonder 

aanwezigheid v/d topleiding of loyale elite 

− Kan wel dat deze op de hoogte zijn 

Voorbeeld 

Scholieren zetten zich in hoekje v/d speelplaats buiten het zicht van de 

surveillant om samen te komen en te roken 
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5. Corrumperen 

− Gewone organisatiegenoten proberen om officiële gezagsdragers te 

betrekken bij ongeoorloofde praktijken 

− Verlies van geloofwaardigheid en eenheid binnen de loyale elite wordt 

afgebroken 

Voorbeeld 

Het betrekken van cipiers bij drugsmokkel i/d gevangenis 

4. Structurele effecten 
Abstract gesteld kan men stellen dat een structureel effect bestaat wanneer groepskenmerken een 

invloed hebben op menselijk gedrag. 

Voorbeeld 

De kwaliteit v/e voetbalteam is niet enkel afhankelijk v/d kwaliteiten v/d individuele spelers maar ook 

van de manier waarop het team op elkaar is ingespeeld en de mate van groepscohesie. Beide zijn 

groepskenmerken die de prestaties v/h team tot bepaalde hoogte zullen beïnvloeden, los v/h talent 

v/d individuele spelers. 

 

Er bestaan verschillende vormen van structurele effecten: 

1. Kenmerken van groepen beïnvloeden kenmerken van groepen 

Voorbeeld 

Het aantal mannelijke werklozen in een Belgisch arrondissement bepaalt het aantal 

mannelijke zelfdodingen per 100.000 inwoners. 

  

Vooroordelen tegen migranten 

In de studie ging de auteur de invloed na van twee structurele kenmerken die oorzaken van 

vooroordelen kunnen zijn via een perceptie van groepsbedreiging nl. 

− Relatieve grootte v/d minderheidsgroep 

− Economische omstandigheden 

Onderzoeksresultaten in de EU 

− Vooroordelen in een EU-land zijn het waarschijnlijkst wanneer er veel vreemdelingen zijn 

in combinatie met slechte economische omstandigheden 

− Dit impliceert dat bijvoorbeeld de economische situatie v/e land in combinatie met het 

percentage vreemdelingen tot vooroordelen leidt, onafhankelijk van de leeftijd, 

levenssatisfactie …  
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2. Kenmerken van groepen beïnvloeden kenmerken van individuen 

Voorbeeld 

De gemiddelde intelligentie van de leerlingen van een klas in het laatste secundair 

onderwijs bepaalt de studiekeuze van individuele leerlingen. 

3. Kenmerken van groepen en individuele kenmerken beïnvloeden samen individuele 

kenmerken 

Voorbeeld 

In de Quillianstudie oefent de economische situatie van een land in combinatie met de 

eigen economische situatie een invloed uit op het niveau van vooroordelen. 

 

➔ Rekening houden met de ecologische fout (ecological fallacy)  

De ecologische fout bestaat erin te veronderstellen dat uitspraken gedaan op aggregaatniveau 

geldig zijn op individuele niveau. 

Voorbeeld 

Het is niet omdat er een samenhang is tussen bepaalde vormen van criminaliteit en het 

percentage migranten binnen steden, dat daarmee ook bewezen is dat het migranten zijn die 

tot criminaliteit overgaan. 

5. Slotbeschouwing 
In dit deel hebben we veel aandacht gehad voor het begrip sociale structuur. 

− Complexiteit wordt bepaald door het aantal interactiepartners 

− Heeft sterke invloed op mate van interdependentie 

➔ Van hieruit ontstaat dan vaak een ordening v/d interactie via …  

− Sociale relaties gebaseerd op statussen en rollen 

− De ontwikkeling v/e beheersingssysteem dat de relaties tussen samenwerkende groepsleden 

(figuraties) op elkaar afstelt 

→ De ordening is niet altijd feilloos maar gaat dikwijls gepaard met spanningen en conflicten 

 

Tot slot zijn we dieper ingegaan op wat sociologen de ‘structurele analyse’ v/d samenleving noemen. 

− De groep is meer dan de som v/d groepsleden 

− Relaties tussen groepsleden hebben eigen dynamiek en beïnvloeden het handelen v/d 

groepsleden 
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H4 – Institutionalisatie en socialisatie 

1. Institutionalisatie 

 1. Omschrijving 

Een institutie = een samenstelling van rollen en posities (een structuur), die het gedrag van de 

leden van de gemeenschap – of bepaalde doelgroepen daarvan – reguleert op grond van de 

waarden (cultuur) van die gemeenschap en dit om aan bepaalde behoeften te voldoen. 

Voorbeeld 

Het gezin 

− Door de samenleving ontworpen 

− Opgelegde handelingspatronen 

− Vullen essentiële functies v/h georganiseerde samenleven in 

Het institutionaliseringsproces = normatieve aspecten van de cultuur worden betrokken op 

bepaalde sociaal-structurele componenten (rollen en posities) 

 

Om inzicht te krijgen in het hoe en het waarom van de dwang van institutionele regelingen, is 

het nodig een aantal specifieke kenmerken van mensen als handelende wezens van naderbij 

te bekijken. 

1. Wereldopenheid 

− Meeste gedrag van mensen is aangeleerd 

− Enkele eenvoudige gedragingen kunnen als automatische reacties op 

omgevingsstimuli gezien worden 

− Gedrag varieert van instinctmatig tot volledig aangeleerd 

− Mens situeert zich op rechterzijde v/h spectrum 

− Grotere openheid tegenover de wereld rondom hen 

− Mensen kunnen overleven in zeer verschillende klimatologische en 

geografische omstandigheden 

− Wereldopenheid wordt mogelijk gemaakt door sterk ontwikkelde capaciteit 

om nieuwe gedragingen aan te leren en deze kennis door te geven 

2. Handelingsplasticiteit 

− Mensen zijn in staat om grote hoeveelheden informatie te verwerken om hun 

gedrag bij te sturen 

− Passen zich voortdurend aan aan een wisselende omgeving 

3. Ontlastingsmechanisme 

− Mensen worden overspoeld door prikkels en informatie door wereldopenheid 

− Stroom aan zintuigelijke informatie vraag een doorgedreven selectie 

− Nood aan ontlastingsmechanisme: institutionalisatie  
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Instituten zorgen voor en regelen een aantal universele aspecten van het menselijke 

samenleven door he topleggen van passende interactiepatronen: 

1. Voortplanting 

2. Seksueel contact 

3. Zorg voor kinderen 

4. socialisatie 

5. Opvoeding 

6. Zingeving 

7. Verdeling van macht 

8. Productie, distributie en consumptie van goederen 

9. Sociale controle 

→ Een institutie duidt de manier aan waarop deze essentiële taken uitgevoerd en 

behoeften bevredigd worden op een maatschappelijk voorgeschreven manier. 

 2. Ontstaan van instituties 

Historiciteit 

− Instituties verschillen naar de context waarin ze ontstaan 

− Instituties zijn menselijke constructies 

− Ontwikkeling als antwoord op … 

1. De eisen die het in stand houden v/d menselijke soort stelt 

2. De aanpassing aan de externe omgeving 

3. De eisen die voortvloeien uit het in stand houden van die aanpassing 

Malinowski 

− Maakt onderscheidt tussen primaire en secundaire instituties 

− Somt basisbehoeften op die op het individuele niveau bevredigd moeten worden 

− Voeden, reproduceren en realiseren v/h lichamelijke comfort 

− Scheppen van veiligheid 

− Zorgen voor ontspanning 

− Voorzien in beweging en groei voor het organisme 

 

Primaire instituties 

− Bevredigt primaire behoeftes (Malinowski) 

Voorbeeld 

Familie, onderwijs … 

 

Secundaire instituties 

− Leiden tot integratie v/d primaire instituties 

− Machtsverhouding heeft grote impact 
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Voorbeeld 

De politiek is een secundaire institutie. Welke opleiding leden van een gemeenschap 

precies krijgen, wordt politiek bepaald (bv. via eindtermen). 

 

Institutionalisering 

1. Omvat twee op elkaar ingrijpende deelprocessen 

1. De ontwikkeling van waarden en normen/cultuurvorming 

2. Ontwikkeling v/e rollenpatroon/structuurvorming 

2. Processen vinden gelijktijdig en complementair plaats 

3. Interactie zorg voor structuur van rollen 

4. Rollen komen overeen met de zich ontwikkelde waarden 

5. Waarden bepalen rolinhoud 

6. Vormen van rollen leidt tot aanpassen v/d waarden 

 

Kenmerken instituten 

1. Bepalen van doelen en de wijze waarop die kunnen worden gerealiseerd 

2. Bepalen wie wat doet en hoe de onderlinge verhouding tussen actoren zijn 

3. Ontstaan van netwerken tussen mensen die de kern v/e groep uitmaken 

4. Sanctie voor wie afwijkt v/d regels 

5. Scheppen van verwachtingen t.a.v. mensen met wie men samen doelen probeert te 

realiseren 

→ Instituties liggen aan de basis van het ontstaan van organisaties met elk een eigen 

structuur en cultuur 

→ Instituties leiden tot ontstaan van organisaties waarin institutionele regelingen een 

realiteit worden 

Voorbeeld 

Scholen zijn organisaties die verbonden zijn aan het onderwijssysteem. 
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De historiciteit van voortplanting en familie 

Instituties maken dat we bepaalde levenswijzen als normaal beschouwen, terwijl andere 

overkomen als vreemd. De volgende cultuurantropologische voorbeelden tonen duidelijk 

aan dat de institutionele vormgeving van het menselijke handelen eigen is aan een 

specifieke maatschappij. 

− Voortplanting en huwen 

− In westerse samenleving: kinderen worden geboren in de context van een 

huwelijk. Wie later trouwt, kreeg later kinderen. 

− Bij de Banaro in Nieuw-Guinea moet een jonge vrouw bevallen voor ze 

kan trouwen 

− Opvoeding 

− In het Westen: opvoeding gebeurt door beide ouders 

− Bij de Triobianders: opvoeding in handen van de oudste broer van de 

moeder 

Ook geografische, klimatologische en demografische omstandigheden oefenen een 

invloed uit op de vorm die instuties aannemen, net zoals insituties elkaar ook onderling 

kunnen beïnvloeden. 
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  Enkele begrippen … 

Familie Twee of meer personen die zichzelf als verwant beschouwen 
door bloed, huwelijk, adoptie, of keuze 
 

Gezin Personen die een wooneenheid delen 
 

Nucleair gezin Echtgenoten en kinderen, indien die er zijn 
 

Uitgebreid gezin Nucleaire gezin en andere verwanten (grootouders, ooms, 
tantes …) 
 

Oriëntatiegezin Familie waarin een persoon opgroeit 
 

Procreatiegezin Ontstaat wanneer koppel zijn eerste kind krijgt 
 

Huwelijk Door een sociale groep aanvaarde regeling voor paring, 
gewoonlijk gekenmerkt door een of ander ritueel 
 

Exogamie Partner kiezen buiten de eigen sociale groep 
 

Endogamie Partner kiezen binnen de eigen sociale groep 
 

Monogamie Eén partner 
 

Polyandrie Eén vrouw heeft meerdere mannen, of één man heeft 
meerdere vrouwen 
 

Bilateraal 
afstammingspatroon 

Zowel familieleden van de vader als de moeder van het kind 
behoort tot de familie van het kind 
 

Patrilineair 
afstammingspatroon 

Enkel de familie van de vader wordt familie van het kind 
 
 

Matrilineair 
afstammingspatroon 

Enkel de familie van de moeder wordt familie van het kind 
 
 

Neolokaliteit Gehuwden kiezen een nieuwe woonplaats 
 

Patrilokaliteit  Gehuwden/koppels gaan wonen bij de familie van de man 
 

Matrilokaliteit Gehuwden/koppels gaan wonen bij de familie van de vrouw 
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3. De voortzetting in de tijd van instituties 

Berger en Luckmann vertrekken vanuit een sociologische premisse. 

1. Elke vorm van menselijk samen handelen i/e menselijk product 

2. Vormen van samenleven zijn organisatiepatronen door mensen ontworpen en 

ontwikkeld via instituties 

3. Deze instellingen ontstaan door de externalisatie van menselijke praxis. 

 

Deze visie is geïnspireerd door Marx, die beweerd dat de mens moet ingrijpen in de natuur 

om te overleven. Dit gebeurt in verschillende fasen. 

1. Externalisatie menselijke praxis 

− Mensen moeten proefondervindelijk de natuurlijke omgeving wijzigen 

1. Doel: oplossingen vinden voor dagdagelijkse problemen/uitdagingen 

2. Domesticatie  

− Praxis is het ingrijpen i/d omgeving en houdt het veruitwendigen v/h menselijk 

kunnen in (externalisatie) 

1. Omwille van pragmatische overwegingen een specifieke 

handelingsstrategie eigen maken 

− Heeft ook invloed op de wijze waarop mensen met elkaar samenleven: er 

worden patronen van samenhandelen of structuren ontworpen 

1. Indien de patronen de aanpassing aan de externe omgeving 

bevorderen, worden ze voortgezet 

2. Adaptiewaarde: het draagt bij tot het verhogen van de 

overlevingskansen 

 

2. Objectivatie  

− Nieuwe generaties die geboren worden, hebben de ontwikkeling v/e praxis 

niet meegemaakt 

− Bestaande organisatiepatronen en handelingsvormen vormen een objectieve 

werkelijkheid 

− Samenleefpatronen lijken een feitelijkheid 

 

3. Transcendentaal 

− Nieuwe generaties stellen wel de vraag naar het waarom van instituties 

− Men geeft instituties een transcendentaal karakter als antwoord 

− De oorsprong ervan wordt buiten de wereld geplaatst 

− Goddelijke oorsprong of natuurlijk 

− De menselijke inbreng v/h ontstaan van instituties wordt weggecijferd 

− Hierdoor worden bepaalde instituties als vanzelfsprekend ervaren 

− M.a.w. worden ze gelegitimeerd 
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4. Legitimatie 

− Het toekennen v/e objectief transcendentaal karakter aan instituties leidt tot 

het legitimeren ervan 

− Slaat op het wettige/wenselijke 

− Legitimatie vindt plaats op 4 niveaus: naarmate niveau 1 overgaat naar niveau 

4 wordt de legitimatie explicieter 

1. Traditionele informatie 

− Er is kennis over de manier waarop dingen gewoonlijk gedaan 

worden 

− Eén man en één vrouw die huwen en die een gezin vormen 

2. Geheel van volkswijsheid 

− Er zijn uitspraken en gezegden 

− ‘Luiheid is het oorkussen v/d duivel’ moedigt een intens 

aarbeidsethos aan 

3. Legitimatietheorieën 

− Er zijn expliciete verantwoordingen per institutie 

− Nadrukkelijke redenen voor de kenmerken van bepaalde 

instituties 

− ‘Wat door god verbonden is, kan door de mens niet gescheiden 

worden’ dient als verantwoording voor de onontbindbaarheid 

v/h rooms katholieke huwelijk 

4. Symbolische universa 

− Er ontstaan wereldbeschouwingen en ideologieën 

− Scheppingsverhaal  

Conclusie 

De vier niveaus dragen bij tot het creëren van het objectieve karakter van instituties. Elke 

nieuwe generatie groeit dus op in een objectieve en gelegitimeerde sociale realiteit. De 

institutionele regelingen worden als de vanzelfsprekende maatschappelijke orde aangeleerd 

gedurende het socialisatieproces waarbij deze institutionele regelingen door de leden van de 

samenleving geïnternaliseerd worden.  
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2. Socialisatie 

 1. Omschrijving 

= Een proces waarbij een persoon de gewoonten, waarden en normen, kennis en 

bedrevenheden van een gegeven groep of maatschappij aanleert, om in die groep of 

gemeenschap te kunnen functioneren. 

1. Continuïteit v/d maatschappelijke organisatie v/e gemeenschap wordt bewerkstelligd 

− D.m.v. overdracht van cruciale aspecten v/d maatschappelijke organisatie 

2. Persoon wordt opgenomen i/e gemeenschap en verwerft het vermogen om rollen aan 

te leren 

− Individu kan zich hierdoor aanpassen aan de nieuwe sociale omgeving 

→ Door socialisering oefent de maatschappij invloed uit op het gedrag  

 

Socialisering is een continu proces dat plaatsgrijpt gedurende alle fasen van de levenscyclus.  

 2. De belangrijkste socialisatietheorieën 

De centrale vraag bij socialisering is hoe kinderen een identiteit ontwikkelingen in relatie tot 

hun sociale omgeving. 

− Sociaal leerproces 

− Sociale interactie tussen het kind en de omgeving 

→ Maar socialisering is een levenslang proces! 

 

Gemeenschappelijk aan de 4 theorieën 

Ontwikkeling v/h geweten of het kunnen oordelen over goed en kwaad wordt beïnvloed door 

1. De mogelijkheid tot abstrahering  

2. De sociale groep waarin mensen gesocialiseerd worden 
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1. George Herbert Mead (1863 – 1931) 

Sociaalbehaviouristische houding 

Rationaliteit 

− Mensen zijn in staat om middelen uit te kiezen die het hun optimaal mogelijk 

maken om hun doel te bereiken 

− Eigen aan de mens 

 

Introspectie 

− Methode  

− Via zelfonderzoek tot kennis komen 

− Maar niet de basis voor het verwerven van kennis 

− Enkel studie van waarneembare, observeerbare handelingen kan 

kennis opleveren 

 

Conditionering 

− Twee vormen 

1. Klassieke conditionering 

− Hond van Pavlov 

− Een niet-geconditioneerde respons (speeksel afscheiden) zal 

een geconditioneerde respons worden door een 

geconditioneerde stimulus (de bel) 

2. Operante conditionering 

− Permanente gedragsveranderingen 

− Gedrag met positief gevolg zal meestal versterk worden 

− Gedrag met negatief gevolg wordt meestal niet herhaald 

− Operant 

− Verwijst naar het handelen dat inwerkt op de omgeving om een 

bepaald resultaat te verkrijgen 

− De relatie tussen operant handelen en de gevolgen ervan, vormt een 

versterkingsband (reinforcement) 

Voorbeeld 

Wanneer iemand het gras afrijdt en hiervoor beloond wordt, dan versterkt 

de beloning de handeling. 

Operant = gras afrijden 

Versterkende stilmulus = beloning 
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Sociaal behaviorisme 

Er zijn twee grote verschillen tussen het sociaal behaviorisme van Mead en het 

klassieke behaviorisme 

1. Mead ziet de handeling in haar natuurlijke context 

− >< laboratoriumsituatie KC 

2. De delen van de handeling die niet voor externe observatie zichtbaar zijn, 

worden dor Mead wel i/d analyse betrokken 

 

Het sociale behaviorisme volgens Mead 

− Laat innerlijke ervaring niet buiten beschouwing 

− Gericht op verklaren v/h ontstaan v/d innerlijke ervaring i/h sociaal proces 

− Basis = waarneembaar gedrag 

− Moet echter gezien worden als aanpassing aan de omgeving 

− Persoon selecteert bewust omgevingsstimuli waarop hij wenst te 

reageren 

− Vormt de interne, subjectieve, voorbereidende fase v/h handelen 

− Bepaalt het verloop v/d interactie 

Voorbeeld 

We kunnen blij of geïrriteerd reageren op een uitspraak of een houding 

van iemand anders, omdat we deze houding of uitspraak op een bepaalde 

wijze interpreteren. 

1. De ontwikkeling van het bewustzijn: een evolutionair perspectief 

Bewustzijn  

− Essentieel element: capaciteit tot abstract denken 

− Geen voorwaarde voor interactie maar een gevolg 

− Interactie is noodzakelijke voorwaarde voor evolutionaire 

ontwikkeling v/h menselijke bewustzijn 

− Complexiteit van menselijk georganiseerd samenleven ~ ontwikkeling 

van menselijke intelligentie 

 

Gestures 

− = lichamelijke bewegingen 

− Eerste interactievorm i/d evolutie 

− Onthullen doorgaans iets over de innerlijke toestand v/h organisme 

− Hebben uiteindelijk geleid tot het vermogen om te communiceren 
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Conversation of gestures 

− Sociale karakter van gestures 

− Tussenfase 

− Primitieve interactievorm 

− Een gesture v/h ene dier lokt een reactie uit bij het andere 

− Nog geen echte vorm van communicatie 

− Gestures moeten beschouwd worden als symbolen zonder 

betekenis 

 

Significant gestures 

− Wezen is in staat om betekenis van gestures te interpreteren 

− Sprake van symbolen met betekenis nl. significant gestures 

− Sprake van communicatie 

− Ontwikkeld langs uitwisselingsprocessen 

− Versmelting doorheen evolutie van uitwisseling van gestures 

met het toekennen van betekenis 

 

Uitgestelde respons 

− Maakt het mogelijk om gepast te reageren op het symbool dat een 

ander uitdrukt 

− Belangrijk bij ontstaan van conversatie 

− Mensen reageren niet automatisch of instinctief op stimuli 

− Kunnen hun reactie tegenhouden 

− Role-taking: vanuit gezichtspunt van de andere kijken zodat gepast 

reageren mogelijk is 

− Ontstaan van betekenisvolle symbolen 

− Geheel van significante symbolen resulteert in taal 
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2. De ontwikkeling van het bewustzijn: een ontologisch perspectief 

Basis socialiseringsproces  

− Vermogen om tot symbolische interactie te komen 

− Betekenissen worden gedeeld door personen 

 

Kinderen ontwikkelen langzamerhand een zelfbewustzijn door … 

− Interactie met de sociale omgeving en d.m.v. de taal een 

denkvermogen ontwikkelen 

− In staat te zijn om tegenover zichzelf te reageren vanuit een extern 

standpunt 

 

Het ontstaan v/h zelfbewustzijn is de kern v/h socialisatieproces dat bestaat 

uit twee duidelijk te onderscheiden fasen: 

1. Play stage 

2. Game stage 

Voorafgaand deze fasen begint het kind met imiteren van personen uit de 

omgeving 

− Begrijpt niet wat hij doet 

− Speelt andermans rol 

 

Play stage 

− Kinderen nemen gedragspatronen van anderen i/h spel over 

− Ontstaan van dubbele rollen 

− Door de rol van iemand anders te vervullen (rol-taking) leert het kind 

zichzelf te ze zien vanuit een extern standpunt 

− Ontwikkeling van zelfbewustzijn 

 

Game stage 

− Georganiseerde sociale activiteiten 

− Kind leert rekening te houden met meerdere anderen tegelijkertijd 

− Meer bepaald met attitudes en rollen 

− The other = het geheel v/d rollen van diegene die bij een 

georganiseerde activiteit zijn betrokken 

− Kind ziet niet uitsluitend uit het standpunt v/d signficant others 

− Wel vanuit het gezichtspunt v/d groep als geheel 

− Kern van socialisering of vermaatschappelijking 
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Generalized other 

− = leden van allerlei georganiseerde groepen 

− Wanneer die geïnternaliseerd is, is men min of meer volwassen 

− Ontwikkeling van ‘me’ voltooid 

 

Me & I 

− Me 

− Gesocialiseerde aspect v/d persoonlijkheid, afspiegeling v/d 

maatschappij 

− I 

− Strikt individuele, niet-gesocialiseerde element i/d 

persoonlijkheid 

− T.g.v. I is een persoon niet altijd berekenbaar 

− Gedrag wordt dus niet eenzijdig door de maatschappij bepaald 

− Normatieve aspecten v/d maatschappij worden gegarandeerd 

doordat de meesten een ‘Me’ ontwikkelen 

− Zelfbewustzijn = voortdurende interne conversatie tussen ‘Me’ en ‘I’  

Samenvattend 

− Socialiseringsproces = sociaal leerproces 

− Menselijk gedrag = aangeleerd gedrag 

− I = biologisch aspect v/d identiteit 

− Me = vangt impulsen v/d I op 

− Beheerst het menselijke gedrag i.o.m. de geïnternaliseerde 

rolverwachtingen 

 

Structurele ambivalentie 

− = Situatie waarin vanuit de sociale verhoudingen tegenstrijdige eisen 

aan personen gesteld worden 

− Kinderen hebben interactie nodig voor ontwikkeling van hun 

intelligentie 

− Als de sociale context waarin kinderen gesocialiseerd worden, 

chaotisch of vol tegenstrijdigheden is, dan is het onwaarschijnlijk dat 

er een harmonische ontwikkeling van het Zelf komt 

− Tegenstrijdige eisen kunnen niet tot een evenwichtig geheel van 

normatieve verwachtingen leiden 
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2. Jean Piaget (1896 – 1980) 

− Ontwikkelt theorie over de ontwikkeling v/h denken van kinderen 

− Theorie is universeel volgens hem 

− Operationeel = capaciteit tot redeneren en/of abstract denken 

− Onderscheid tussen 4 fasen 

 

1. Het sensorimotorische stadium (geboorte - 2 j) 

− Primaire contactvormen 

− Geen onderscheid tussen eigen lichaam en omgeving 

− Wat ze niet zien, bestaat niet 

− Geen objectpermanentie tot 10m 

− Vanaf dan besef dat objecten blijven bestaan als ze niet meer 

zichtbaar zijn 

− Egocentrisme 

− Zien de wereld vanuit hun eigen positie 

− Niet in staat om vanuit ander perspectief te kijken 

 

2. Het preperationele stadium (2 – 7 j) 

− Ontwikkeling v/d mogelijkheid om symbolen te gebruiken 

− Maar concepten zoals aantallen, gewicht, volume … worden nog niet 

begrepen 

− Nog niet de mogelijkheid om rol v/d ander aan te nemen 

 

3. Het concreet-operationele stadium (7 – 12 j) 

− Redeneercapaciteiten nemen toe 

− Redeneren blijft gebonden aan concrete zaken 

− Kunnen rol van anderen innemen 

− Abstracte begrippen zoals eerlijkheid en rechtvaardigheid begrijpen ze 

nog niet 

− Kunnen wel een leugen aanduiden maar kunnen het abstracte begrip 

‘waarheid’ nog niet omschrijven 

 

4. Het abstract of formeel operationele stadium (vanaf 12 j) 

− Ontwikkeling abstracte denken 

− Niet elke volwassene bereikt dit stadium 

− Veel afhankelijk van intellectuele training en stimulansen 
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3. Sigmund Freud (1856 – 1939) 

− Psychoanalyse 

− Doel: inzicht krijgen i/h emotionele leven door hen vrij te laten praten 

over hun emoties 

− Werking v/h onbewuste 

− Verdrongen driften kunnen leiden tot psychische stoornissen 

− Wij zijn op zoek naar onmiddellijke bevrediging van onze driften 

− Centraal: erotische driften 

− Bevrediging leidt tot genot 

− Es 

− Onmiddellijke bevrediging gerichte behoefte  

− Über-ich 

− Maatschappelijke disciplinering, het intomen, de regels 

− Ich 

− Ontstaat vanuit confrontatie tussen Es en Über-ich 

− Realiteitsprincipe 

− Oedipuscomplex 

− Rond 4 – 5 j 

− Mannelijke kind moet worden losgemaakt v/d hang naar het lichaam 

v/d moeder 

− Antagonisme tegenover vader: concurrent voor lichaamswarmte v/d 

moeder 

− Noodzakelijk onderdeel v/d ontwikkeling tot autonoom subject 

  4. Margaret Mead (1901 – 1978) 

− Culture-and-personality school 

− Culturele organisatie v/e samenleving oefent een heel specifieke invloed uit 

op de ontwikkeling v/d persoonlijkheid 

− Studie naar geslachtsroldifferentiatie 

− Coming of Age in Samoa 

− Nagaan of problemen die in onze samenleving zo intens met 

puberteit en adolescentie verbonden zijn ook op Samoa 

voorkwamen 

− Sex and Temperament in Three Primitive Societies 

− Aantonen v/d relativiteit v/d westerse geslachtsrollen 

➔ Menselijke persoonlijkheid is uitermate plastisch 

➔ Verschillen tussen individuen binnen eenzelfde cultuur/verschillende 

culturen zijn het resultaat van verschillen in socialisatie die cultureel bepaald 

zijn 
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3. Identiteit en zelfbeeld 
De socialisatietheorieën maken het mogelijk dieper in te gaan op wat de menselijke identiteit 

is. Door de internalisatie van de veralgemeende andere kan het kind zichzelf als ‘ik’ aanduiden 

waardoor het mogelijk wordt om vragen zoals ‘Wie ben ik?’ te stellen. 

− Generalized other bevat vooral normatieve elementen die verbonden zijn met het 

gedrag dat van kinderen/volwassenen verwacht wordt 

− Normatieve verwachtingen gaan over het gedrag dat passend is in interacties met 

anderen 

− Via generalized other worden rolverwachtingen gerealiseerd 

− Maakt het mogelijk op sociaal aanvaarde wijze te functioneren i/e groter 

geheel 

− Aantal rolverwachtingen neemt met de leeftijd toe 

 

➔ Het antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ wordt gegeven door te verwijzen naar sociale 

relaties. 

 

Zelfwaardering  

= De evaluatie die we op onszelf toepassen 

− Identiteit geeft niet enkel antwoord op de vraag wie we zijn maar bouwt ook mee aan 

de gevoelens die we tegenover onszelf voelen 

− Die gevoelens zijn het resultaat van onze inschatting v/d wijze waarop anderen 

ons evalueren 

 

➔ Zelfwaardering en identiteit zijn het resultaat v/d interacties die we met anderen hebben 

 

Looking-glass-self 

Theorie G. H. Mead 

− Cooley: theorie over de wijze waarop mensen zichzelf evalueren 

− Beklemtoont de functie v/h zelfbewustzijn 

− Zelfbewustzijn bestaat uit de unieke menselijke kwaliteit om zichzelf te zien van 

‘buiten uit’ én te evalueren zoals anderen haar/hem zien en evalueren 

− Zelfbeeld van personen wordt gevormd met het concept looking-glass-self dat 3 

elementen bevat: 

 

1. We stellen ons de wijze voor waarop we denken dat anderen ons zien, 

waarnemen en evalueren 

− Wij kunnen denken dat anderen ons als groot en mager of kort en dik 

zien. 

  



Sociologie 

 

 
63 

 

2. We interpreteren de reacties die de anderen hebben. We vormen vormen 

ons een idee over het oordeel dat anderen hebben 

− Wat vinden de anderen ervan dat we groot of klein zijn, dik of slank? 

 

 

3. We ontwikkelen een zelfbeeld/zelfconcept o.b.v. de evaluaties v/d anderen. 

De gevoelens en ideeën over onszelf zijn afgeleid v/d manier waarop we 

denkend at de anderen ons zien of evalueren. We reageren ook op hun 

oordeel 

− De idee dat anderen ons mooi vinden, kan leiden tot gevoelens van 

trots en een positief zelfbeeld. 

Kritiek 

De inzichten van G. H. Mead m.b.t. role taking en van Cooley met looking glass behoren tot de 

basisstellingen van de sociologische sociale psychologie. Beide stellen ze dat we onszelf zien 

zoals de anderen ons zien. Maar er zijn twee kritieken: 

1. Mensen proberen de wijze waarop ze bij anderen overkomen te manipuleren omdat 

het individu geen passieve actor is die lijdzaam de impressies van anderen ondergaat 

2. Invloed van de sociale structuur 

4. Emoties 
− Zelfbewustzijn is sociaal waardoor emoties niet weg te denken zijn 

− Ze dragen bij tot de continue bestendiging maar ook aanpassing van gedragingen 

− Emoties treden dus op als gedragsregulatoren 

− Zelfbewustzijn en emoties zijn dus twee essentiële pijlers waardoor mensen de aan 

hen gestelde rolverwachtingen invullen bijsturen 

Nature versus nurture 

Beschikken mensen bij de geboorte over het volledige spectrum van emoties of zijn die 

emoties het resultaat van het socialisatieproces? 

− Sociaal aangeleerd 

− Welke emoties in welke omstandigheden gepast zijn en op welke manier 

ze het best geuit worden 

− Sociaal uitgelokt 

− Expliciet bij film/muziek maar ook de groep mensen waarvan iemand deel 

uitmaakt 

− Sociaal geconstrueerd 

− De groep mensen waartoe je behoort, kan bepalen hoe je je voelt 
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5. Kinderculturen: ‘peergroups’ en socialisatie  
Socialisatietheorieën veronderstellen doorgaans dat socialisatie een proces is waarbij kinderen 

zich aanpassen aan de samenleving en de waarden en normen van deze samenleving 

internaliseren. 

− Constructivistische benadering 

− Kinderen zijn actoren die actief informatie uit hun omgeving halen en daarmee 

hun beeld over de werkelijkheid vormen/ houding aannemen 

− Kind doorloopt daarbij verschillende fases van ontwikkeling 

Piagets model van intellectuele ontwikkeling 

Meads benadering v/d ontplooiing v/d identiteit doorheen stadia van imitatie, 

play en game 

− Deterministische benadering 

− Kinderen ondergaan passief de opvoedingsstrategieën van hun ouders en de 

samenleving 

− Éénrichtingsverkeer 

 

➔ MAAR beide benaderingen onderschatten autonome invloed v/d leefwereld van kinderen 

en beschouwen hen als onvolwaardige leden v/d samenleving 

 

  

Determinanten van emoties 

Het onderstaande experiment toont aan dat de betekenis van lichamelijke 

waarnemingen anders ingevuld kan worden naar gelang de sociale groep waarvan 

iemand deel uitmaakt. 

− Vrijwilligers werden ingespoten met epinephrine (synthestische adrenaline) 

dat bevende handen en hartkloppingen veroorzaakt 

− Ze werden ingedeeld in drie groepen: 

1. Samengebracht met mensen die euforisch handelen + niet 

geïnformeerd over effecten 

− PP rapporteren een gevoel van euforie 

2. Samengebracht met mensen die boos en woedend handelen + niet 

geïnformeerd over effecten 

− PP rapporteren gevoelens van boosheid en woede 

3. Combinatie groep 1 en groep 2 maar wel geïnformeerd over 

effecten 

− PP rapporteren euforie noch woede, enkel de gevolgen v/d 

inspuiting 
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Er is altijd al aandacht geweest voor de invloed van leeftijdsgenoten op het  socialisatieproces. 

Vaak werden de nefaste gevolgen benadrukt maar de laatste jaren heeft ook de invloed van 

leeftijdsgenoten op de ontwikkeling van kinderen meer systematische aandacht gekregen. 

De voornaamste algemene kenmerken van deze nieuwe benadering: 

1. Kinderen worden beschouwd als een sociale categorie. Deze sociale groepen zijn 

volwaardige onderdelen van de samenleving en worden gekenmerkt door een eigen 

cultuur en door specifieke sociaal-structurele arrangementen. 

2. Langsheen het gezamenlijk en georganiseerd handelen in kindergemeenschappen 

leren ze gedragsstrategieën aan die ze vervolgens in andere sociale contexten kunnen 

gebruiken. Socialisatie moet dus beschouwd worden als een situationeel proces. 

3. Kinderen zijn zowel lid van kindergemeenschappen als van de dominante 

gemeenschap van de volwassen, door onder meer hun deelname aan instellingen als 

het gezin of de school. Hun gedrag moet dus ook begrepen worden vanuit deze duale 

positie. 

 

Naast de leeftijd is het geslacht van kinderen één van de meest in het oog springende sociale 

categorieën. 

− Jongenscultuur 

− Vlugger initiatieven nemen 

− Vorming van status- en machtsrangorde 

− Conflict en competitie 

− Competitieve gedragsstrategieën gericht op beïnvloeden van elkaar en 

verwerven van machtsmiddelen 

− Meisjescultuur 

− Coöperatieve manier van beïnvloeden van elkaar en verwerven van 

machtsmiddelen 

− Overtuigen/andere strategieën gericht op bestendigen v/d groepsharmonie 

 

Gevolgen voor sociale leerprocessen 

− Jongenscultuur 

− Beter voorbereid op het functioneren binnen hiërarchisch gestructureerde 

bureaucratische organisaties of binnen sterk competitieve omgevingen 

− Meisjescultuur 

− Makkelijker aanpassen aan schoolse omgeving 

− Beter in staat om via samenwerking in kleinere groepen gezamenlijke doelen 

te bereiken 
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Premisse van de sociologie van de socialisatie 

De aandacht voor de invloed van kinder- en jongerenculturen op de ontwikkeling van kinderen 

en jongeren is hier een uitstekend voorbeeld van.  

De premisse: mensen leren gedragingen aan in bepaalde sociale contexten en zullen 

vervolgens deze handelingsstrategieën toepassen in andere contexten.   

6. Rolsocialisatie  
De rolsocialisatie zal plaatsvinden telkens als men nieuwe sociale situaties of veranderingen in 

de sociale leefwereld meemaakt. Daarvoor moet men afzonderlijke stadia doorlopen. Elk 

stadium omvat een wisselwerking tussen rolaspirant en rolverwachtingen vanuit de omging. 

Wat gaat samen met de nieuwe positie? 

Hieronder het verloop van de 4 stadia: 

1. Mentale voorbereiding 

− Anticiperend karakter 

− Rolaspirant neemt nieuwe positie nog niet in 

− Rolaspirant heeft zich al een beeld gevormd v/d inhoud v/d rol, maar o.b.v. vrij 

onvolledige informatie 

2. Formele periode 

− Rolaspirant neemt de sociale positie in 

− Leert de formele verwachtingen van binnenuit 

− Belangrijk kenmerk: sterk conform gedrag 

3. Informeel stadium 

− Leren v/h inofficiële en informele gedrag 

− Door interactie met anderen 

− Flexibiliteit 

− Aanpassing van zijn/haar rol aan eigen ervaringen en/of objectieven 

4. Persoonlijke fase 

− Rolbekleder is in staat eigen verwachtingen en opvattingen aan de rol op te 

dringen 

− Rolverwachtingen worden aangepast aan persoonlijkheid 

− Eenzelfde rol kan dus op verschillende wijzen met een verschillende stijl 

worden vervuld 

 

➔ Deze stadia tonen aan dat het rolsocialiseringsproces een dynamisch aanpassingsproces 

is waarvan het individu zelf ook een persoonlijke dimensie geeft. 
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7. Socialisatie en structuren 

1. De structuur van het gezin 

Het gezin …  

− Belangrijkste instelling waarbinnen de eerste fasen v/h socialiseringsproces 

plaatsvinden 

− Gezin is een primaire groep 

− De basis voor zwoel de ontwikkeling v/e gezonde persoonlijkheid als de 

motivatie om te leren 

− Vertegenwoordiger v/d maatschappij 

− Vertaler voor de waarden en normen uit de maatschappij 

− Cultuurfilter tussen het kind en maatschappelijke werkelijkheid 

− Hangt af van sociale klassepositie, leervermogen v/h kind, 

geboorterang en grootte v/h gezin 

 

  

Geslachtsverschillen in spelgedrag van éénjarigen 

Geslachtsrolsocialisatie gebeurt o.a. door de wijze waarop ouders met hun kinderen 

omgaan. 

− Studie observatie van moeders 

− Bevindingen v/h gedrag v/d moeder  

− Houden meisjes dichter bij zich 

− Spreken meer met meisjes 

− Meer lichamelijk contact met meisjes 

− Onderzoeksresultaten 

− Meisjes hulpbehoevender 

− Conclusie 

− Moeders belonen op onbewuste wijze meisjes om passief en afhankelijk 

te zijn 

− Jongens worden beloond wanneer ze actief en onafhankelijk zijn 

 

Ook de massamedia versterken bepaalde opvattingen over hoe meisjes en jongens zich 

moeten gedragen en wat hun plaats is in de samenleving. 
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Structurele kenmerken van het gezin kunnen een invloed uitoefenen op de 

intellectuele ontwikkeling van kinderen. 

1. Geboorterang  

− Klein gezin is beter 

− Eerstgeborenen scoren meestal hoger op intelligentie 

− Worden meer gestimuleerd door de ouders 

− Resource dilution theory 

− Effect wordt teniet gedaan wanneer er meerdere jonge 

kinderen zijn 

− Ouders moeten aandacht en hulpmiddelen verdelen 

2. Spacing/ geboorteafstand 

− Negatieve effect v/h innemen van een v/d laatste posities i/d kinderrij 

vervalt wanneer de intervalperiodes tussen de geboorten relatief lang 

zijn 

− Ouders hebben opnieuw tijd 

− Later geborenen komen intellectueel gezien terecht terecht i/e 

volwassenere omgeving 

− Laatstgeborenen die veel in leeftijd schillen vertonen kenmerken die 

sterk lijken op die v/d eerstgeborenen 

 

Relatie tussen geboorterang en sociale attitudes 

− Sulloway 

− Stelt dat de houding die men aanneemt tegenover het sociale leven 

wordt meer bepaald door geboorterang dan door geslacht, ras of 

sociale klasse 

− Eerstgeborenen: conservatief 

− Zijn sterker, groter en hogere intellectuele ontwikkeling 

waardoor ze dominante plaats innemen 

− Later geborenen: progressief 

− Zitten i/e ondergeschikte positie en zijn op zoek naar 

manieren om zichzelf te onderscheiden 

− Freese, Powell en Steelman 

− Vinden onderzoeksresultaten die Sulloway tegenspreken 

− Mogelijke effect van geboorterang kan zeker niet beschouwd worden 

als overheersend effect 

− Ook de houding v/d samenleving tegenover eerstgeborene moeten in 

beschouwen worden genomen 

− Samenlevingen gekenmerkt door systeem van primogeniture 

(eerstgeborene is voornaamste of enige erfgenaam zal 

geboorterang een ander effect hebben dan samenlevingen 

waar geen eerstgeboorterecht heerst 
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2. Het gezin binnen de sociale structuur 
Sociale klasse 

= een groep van mensen die in soortgelijke arbeidsomstandigheden verkeert en zich 

op een zelfde wijze verhouden t.o.v. de controle over economische 

productiemiddelen. 

= SES (socio-economische status 

Er zijn drie soorten groepen: 

1. Arbeiders 

− Geen eigenaar van middelen 

− Afhankelijke positie 

2. Middenklasse 

− Meer leiding over anderen 

− Kleine ondernemers en kaderleden 

3. Hogere klasse  

− Scholing 

− Leidinggevende verantwoordelijkheden 

− Eigendom van productiemiddelen 

 

Melvin Kohn 

Naar gelang de aard en de eisen van het beroepsleven van de vader, verschillen de 

waarden die belangrijk worden gevonden bij de opvoeding. 

− Arbeiders 

− Gehoorzaamheid 

− Fysieke bestraffingen 

− Middenklassers  

− Stimuleren van nieuwsgierigheid  

− Kans om zichzelf te zijn 

− Zelfcontrole 

− Motiveren d.m.v. argumentatie 

− Minder fysieke bestraffingen 

Verklaring: type van werk v/d ouders 

− Arbeiders 

− Job: worden sterk gesuperviseerd en worden verwacht te doen wat 

hen opgedragen wordt 

− Opvoeding: beklemtonen van gehoorzaamheid en conformiteit, geen 

ruimte voor eigen initiatief 

− Middenklassers 

− Job: eigen initiatief en creativiteit 

− Opvoeding: eigen initiatief bevorderen 
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➔ Niet alle arbeiders of middenklasseouders behandelen hun kinderen op dezelfde 

wijze. Het is afhankelijk van het specifiek type van werk dat de ouders verrichten 

(flexibel/gehoorzaam zijn).  

Vergelijkend onderzoek in VS, Polen en Japan 

In de drie landen werd vastgesteld dat socialeklassepositie een belangrijk effect 

uitoefent op de mate van onafhankelijkheid binnen het werk (occupational self-

direction). En die zelfstandigheid heeft een aantoonbare invloed op intellectuele 

flexibiliteit en de waardering van individuele onafhankelijkheid. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Socialisatie in context: politieke socialisatie in de school 

Socialisatieprocessen brengen jongeren de waarden, normen, verwachtingen en 

zienswijzen bij die hen in staat stellen binnen de samenleving te functioneren. 

We kunnen spreken van drie soorten socialisatie: 

1. Politieke socialisatie 

2. Religieuze socialisatie 

3. Politieke socialisatie 

In dit deel gaan we verder in op politieke socialisatie. 

− Kenmerken v/d school beïnvloeden op een niet-intentionele wijze de 

politieke ontwikkeling v. jonge mensen 

− Filterfunctie v/d leerkracht 

− De wijze waarop er in een les gesproken wordt over bepaalde 

onderwerpen 

− Verloop v/d interactie tussen leerkracht en leerling: bepaalt hoe 

leerlingen later gezag zullen evalueren 

− Schoolcultuur: discipline, prestatiemotivatie …  

− Heterogeniteit: invloed op latere maatschappijvisie en sociale 

attitudes 

➔ Heel wat niet uitgesproken elementen hebben ook een invloed op 

het socialisatieproces. 
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3. Referentiegroeptheorie 

Mead ging er in zijn socialisatietheorie van uit dat enkel die groepen waartoe men 

daadwerkelijk behoort, een invloed kunnen uitoefenen op het gedrag. 

Relatieve deprivatie 

− Deprivatie: dat wat iemand ontzegd wordt of dat wat iemand te kort heeft 

− Relatief: men merkt dit pas door zich met anderen te vergelijken 

 

Voorbeeld 

Onderzoek Stouffer tijdens WO II bij soldaten 

Wanneer de werkelijke promotiekansen in een eenheid vrij gunstig zijn, de 

soldaat die niet wordt gepromoveerd, geneigd is zich te vergelijken met de 

(vele) soldaten die wel gepromoveerd weren en zich bijgevolg benadeeld zal 

voelen. 

 

− Merton: een proces waarbij een individu zich richt naar andere 

personen/groepen en waarbij zij/hij deze als referentiekader gebruikt bij het 

bepalen en evalueren van haar/zijn gedrag 

− Relatieve deprivatie moet gezien worden als specifiek geval v/h ruimere 

fenomeen referentiegroep 

 

Referentiegroep 

Merton maakt een onderscheid tussen twee functionele types: 

1. Normatieve referentiegroep 

− Bron van waarden en normen waarop een persoon zijn gedrag afstemt 

2. Comparatieve referentiegroep 

− Fungeert als vergelijkingsbasis om de eigen situatie te beoordelen 
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Anticipatory socialization 

= een persoon neemt de normen, waarden en attitudes over v/e groep, nog voor zij/hij 

tot die groep behoor 

− Individuen kiezen zelf welke groep ze als referentiekader nemen voor hun 

gedrag 

− Factoren die bepalen of een individu een groep/collectiviteit als 

referentiegroep kiest volgens Merton 

→ Kans wordt groter dat iemand referentiegroep neemt waartoe hij/zij niet 

behoort 

1. Lidmaatschap v/e groep houdt meer prestige in 

2. Betrokkenen neemt binnen de eigen groep een eerder marginale 

plaats in 

3. In hoge mate opwaarts beroepsmobiel zijn  

Voorbeeld 

Iemand die succesvol is in zijn beroep, neemt de gedragingen, waarden en normen van 

een hogere beroepsklasse over, nog voor hij zelf tot die beroepsklasse behoort. 

 

Doorkruisende referentieschema’s 

− Meer dan één referentiegroep 

− Uiteindelijke evaluatie is het resultaat van de vergelijkingen 

 

Conclusie 

De referentiegroep is van grote waarde gebleken omdat het heeft aangetoond dat 

waarden en normen van groepen waartoe men niet behoort – maar die men wel als 

referentiegroep beschouwt – evenzeer het individu kunnen beïnvloeden als waarden 

en normen van groepen waartoe men daadwerkelijk hoort. 

Dit is ook een belangrijke aanvulling op Meads bijdrage. 

Kinderen worden tieners 

De overgang van kind naar tiener gaat gepaard met een verandering van 

referentiegroep. 

Men moet niet enkel vervreemden van de eigen groep, men moet ook de 

normen en waarden van de nieuwe groep kennen. Het overnemen van die 

laatste gebeurt via het proces anticiperende socialisatie. Dat proces gaat samen 

met verandering in kledij, non-verbale communicatie, muziekkeuze … 

Kortom, men houdt op kind te zijn wanneer men zichzelf gaat zien, vergelijken 

beoordelen vanuit het referentiekader van een tiener. 
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3. Slotbeschouwing 
− Institutionaliseringsproces  

− Meest centrale aspect v/h maatschappelijke leven 

− Universeel 

− Grijpt voortdurend plaats i/d samenleving 

− Impliceert de ontwikkeling van sociale controlemechanisme 

− Socialisatietheorieën 

− Analyseren de wijze waarop samenlevingsverbanden een invloed uitoefenen op … 

1. De ontwikkeling v/d menselijke persoon 

2. De internalisatie van waarden en normen 

− Bepalende factoren 

1. Type samenleving 

2. Locatie binnen de sociale structuur 

− Individuen zijn geen wezens die passief socialisatie ondergaan 

− Invloed van 

1. Actieve interactieprocessen 

2. Feitelijk en geaspireerd groepslidmaatschap 
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H5 – Sociale controle en deviantie 
Deviant gedrag is gedrag dat de normatieve regels van een gegeven groep of maatschappij overtreedt. 

1. Sociale controle 
Conflicten beperken zich niet tot conflicten tussen mensen onderling. Sommige spanningen doen zich 

voor tussen bepaalde individuen en de totale sociale groep.  

Ross stelt dat er twee ordes zijn, met elk hun controlemechanisme 

1. Ethische/morele controleorde 

− Sociale gelijkheid gaat hier mee gepaard 

− Komt voor in samenlevingen gekenmerkt door homogeniteit, geen grote 

statusverschillen, identieke inspanningen i/e maatschappelijke groep… 

2. Politieke controleorde 

− Komt voor in samenleving gekenmerkt door ongelijkheid en overheersing, 

exploitatierelaties tussen etnische groepen/geslachten en/of sociale klassen … 

1. De morele orde: het ontstaan en de internalisatie van normen en waarden 

Hoe ontwikkelen zich normen? Sumner baseerde zijn theorie op de veronderstelling dat het 

eerste en voornaamste doel van de mens erin bestaat te (over)leven. 

Folkways 

= collectieve gewoonten, elementaire gezichtspunten of methodes die betrekking hebben op 

wat juist, effectief en/of goed is. 

− Ze zijn niet het resultaat van bewuste reflectie over het handelen 

− Sommige folkways zullen hun waarde verliezen 

 

Mores 

= rationalisatie van gewoonten 

− Folkways die zich ontwikkelen in doctrines  

− Transformatie vindt plaats wanneer mensen bewust beginnen na te denken over 

folkways 

 

Sanctie  

= het uitoefenen van sociale controle 

− Niet navolgen van folkways wordt niet gesanctioneerd door de gemeenschap 

− Mores wel! 

− Naleven van mores wordt door de gemeenschap als essentiële voorwaarde gesteld 

− Mores vormen basis van instellingen i/d maatschappij 
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Wetten 

= weerspiegeling van mores 

− Om doeltreffend te zijn, moeten ze congruent zijn aan de mores 

− Indien niet, vaak overtredingen of niet naleven 

Kritiek 

− Relatie tussen mores en wetten wordt te eenzijdig gezien 

− Wetten ontstaan vanuit mores, maar nieuwe wetten kunnen op hun beurt een 

invloed uitoefenen op mores 

 

Visie Sumner 

Continuüm 

 

Folkways                                            Mores 

Geen enkele vorm van sanctie/controle   Naleving wordt strikt vereist 

 

  

Het gebruik van genotsmiddelen 

Het gebruik van alcohol en marihuana in de VS zijn een mooi voorbeeld van folkways die 

mores worden. 

− 1920 – 1933: productie, verspreiden en gebruik van alcoholische dranken was 

illegaal 

− Wat i/e aantal sociale kringen als verwerpelijk gedrag werd beschouwd, werd tot 

formele illegale praktijken verheven 

− Drinken werd v/e afgekeurde folkway een verbiedende mores 

− 1933: verbod wordt opgeheven 

− De negatieve houding t.o.v. alcohol werd van een mores opnieuw een folkway 
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Durkheim stelt ook de vraag naar de oorsprong van morele regels. Ze hebben als 

fundamenteel kenmerk dat ze niet alleen verplicht zijn, maar ook gewenst worden. Mensen 

zijn bereid een inspanning te doen om morele regels te realiseren. 

Hij onderscheidt twee soorten moraliteit: 

1. Subjectieve moraliteit 

− Morele bewustzijn wordt op eigen specifieke wijze uitgedrukt 

2. Objectieve moraliteit 

− Gemeenschappelijke en onpersoonlijke standaard die we gebruiken om 

menselijk handelen te evalueren 

 

Men kan morele regels herkennen aan het soort gevolg dat een overtreding heeft. Durkheim 

maakt onderscheid tussen twee soorten gevolgen: 

1. Analytisch gevolg 

− Volgt uit de handeling zelf 

Voorbeeld 

Het niet navolgen van een hygiënische regel kan leiden tot infectie. 

2. Synthetisch gevolg 

− Volgt niet uit de handeling zelf 

− Wordt opgelegd 

− Sanctie volg omdat de handeling een regel overtreedt 

→ Handeling wordt verplichtend omdat er regels zijn die sancties opleggen bij 

niet-naleving. Dit is de essentie van een morele regel. 

Voorbeeld 

Een mens doden. 

 

Uit het naleven van regels volgt een positieve sanctioneren waardoor men een gevoel van 

welbehagen krijgt. Dit gevoel van welbehagen bij handelen conform aan de morele regels is 

het resultaat van het socialisatieproces. 
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Socialisatietheorie van Mead 

De theorie beschrijft het proces waardoor de internalisatie van waarden en normen gebeurt 

door het onderscheid tussen I en Me. 

− I 

=     Het handelen v/h individu i/e sociale situatie  

− Hoe het handelt, is niet op voorhand vastgelegd  

− Onthoudt wel wat het deed 

− Mogelijkheid om handeling te evalueren 

− Gebeurt door de mentaal vastgehouden handeling te vergelijken met 

Me 

− Me 

=     Geheel van geïnternaliseerde attitudes 

− Bestuurt mee het toekomstig handelen 

− Geïnternaliseerde controle v/h individu groeit hierdoor 

 

Socialisatietheorie van Piaget 

Hij gaat uit van de vaststelling dat er een relatie bestaat tussen de sociale verhoudingen en 

het rationele bewustzijn. Hij maakt een onderscheid tussen … 

1. Coöperatieve/wederkerige relaties 

2. Relaties gebaseerd op autoriteit/dwang 

 

De maatschappelijke evolutie bestaat volgens hem uit een proces van toenemende 

differentiatie. 

− Leidt naar een samenleving gebaseerd op samenwerking 

− Eigen gedrag vanuit wederkerige relaties waarnemen en evalueren 
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Er bestaat een parallel tussen de ontwikkeling van het logische denken bij kinderen en de 

ontwikkeling van het morele bewustzijn. Dat wordt gekenmerkt door een steeds toenemende 

abstraheringcapaciteit. 

− Egocentrische fase 

− Kind maakt geen onderscheid tussen zichzelf en de wereld 

− Ze zijn middelpunt v/d wereld 

− Verdere ontwikkeling 

− Evolueert naar stadium waarin het zich identificeert met en afstemt op 

volwassene 

− Juist of vals valt samen met de houding die de volwassene aanneemt 

− Rationeel logisch denken nog niet aan de orde 

− Geen zelfstandige beslissingen 

− Relatie kind – volwassene gekenmerkt door dwang en unidrectionaliteit 

 

Moreel realisme 

− Autoriteit moet vervangen worden door coöperatie zodat kind morele 

stelregels autonoom kan beoordelen 

− Moraliteit = moreel realisme als coöperatie ontbreek 

− Coöperatie leidt tot kritiek en dialoog 

− Door dialoog en kritiek is er confrontatie met eigen motieven en extern 

opgelegde regels 

− Zorgt voor afbouw van egocentrisme en moreel realisme 

− Resultaat van confrontatie is internalisering van regels 

− Regels krijgen zo autonoom karakter 

 

2. De politieke orde 
Hoe liggen machtsprocessen mee aan de oorsprong van ‘morele regels’?  

Deze vraag is belangrijk in samenlevingen die sterk gedifferentieerd zijn en waar grote 

ongelijkheid heerst. Becker stelt dat mensen afwijken omdat anderen met meer macht in de 

samenleving beweren dat zij afwijkend zijn. 

Macht en controle zijn dus cruciale elementen om deviantie te begrijpen. 

 

Collectief handelen 

− Afwijkend gedrag is geen alleenstaande handeling, maar het resultaat van collectief 

handelen 
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Crusading reformers 

− Vertegenwoordigers v/e klasse of maatschappelijke groep 

− Baseren hun maatschappijvisie op een absolute ethiek die alternatieve visie uitsluit 

− Humanitair motief: zijn ervan overtuigd dat ze goed doen voor anderen 

− Acties zijn op resultaat gericht 

 

Wetgevingsproces  

− Om wiens regels gaat het bij regelovertreding? 

− Politieke macht is belangrijke variabele hierin 

− Maatschappelijke ongelijkheid en politieke machtsongelijkheid zorgen ervoor dat 

handelen van bepaalde groepen meer aan regels onderhevig is dan het handelen van 

anderen 

 

Visie 

− Individu is niet deviant want het wordt deviant zodra bepaalde regels op hem/haar 

worden toegepast 

− Deviantie is dus eerder het resultaat van regeltoepassing, dan van regelovertreding 

− Devianten vormen geen homogene categorie 

 

2. Sociologische verklaringen voor deviantie 

1. Het relatieve en normale karakter van deviantie 

Elke groep, elke gemeenschap maakt een onderscheid tussen gedrag dat conform is aan de 

normen en waarden, en gedrag dat daar op een of andere wijze van afwijkt. 

 

Relatief karakter 

− Gedrag dat i/d ene sociale context als afwijkend wordt beschouwd, is dat niet 

noodzakelijk i/e andere context 

− Gedrag wordt als afwijkend beschouwd wanneer de persoon de normatieve regels 

overtreed en ook onderworpen is aan de beoordeling van het overtreden van die 

regels 

− Ook afhankelijk v/d rol/positie binnen de gemeenschap/groep 

− Deontologie v/e geneesheer is totaal verschillend dan die v/e advocaat 
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Normaal karakter  

Durkheim definieert normaal als … 

Een sociaal gegeven is normaal voor een bepaalde samenleving, binnen een gegeven fase van 

haar ontwikkeling, wanneer dat gegeven zich voordoet in het gemiddelde van samenlevingen 

die zich in een overeenkomstige evolutiefase bevinden. 

− Elke samenleving heeft een hoeveelheid misdaad die men als normaal kan 

beschouwen 

− Erfelijke- en omgevingskenmerken van mensen zorgen ervoor dat ze niet alle waarden 

en normen even intens voelen 

− Zijn daardoor geneigd die collectieve regels te overtreden 

− Maatschappij waarin iedereen dezelfde waarden en normen voelt, is 

onmogelijk 

− Om een samenleving misdaad vrij te krijgen, moet het waardebesef in totaliteit 

versterkt worden 

− Zo zullen individuen die nu de regels overtreden, de waarden voldoende sterk 

geïnternaliseerd hebben 

2. Ontregeling of anomie 

Het begrip anomie houdt in dat de samenleving er niet in slaagt individueel handelen vorm en 

richting te geven. Mensen beschikken niet over regels die bepalen hoe ze in bepaalde situaties 

moeten handelen. 

Durkheim is hier de grondlegger waarna de inzichten verder werden ontwikkeld door Merton. 

1. Anomie volgens Durkheim 

Hij ziet afwijkend gedrag als het gevolg van het afbrokkelen van de sociale orde die de 

biologische impulsen van de mens moet reguleren. 

− Enkel de samenleving heeft de morele kracht om aspiraties van mensen onder 

controle te houden 

− Elke stand/sociale laag heeft een verwachte leefstijl 

− Stratificatiesysteem zorgt ervoor dat mensen die belangrijke functies 

uitoefenen een grotere beloning krijgen 

− Mechanismen die ervoor zorgen dat mensen een passende plaats i/d 

samenleving innemen 

− Kan door erfelijkheid/familiebanden te erkennen als grond voor 

bepaalde status 

− Of door individuele prestaties te beklemtonen 

− Publieke opinie moet die heersende mechanismen ondersteunen 

→ De samenleving voorziet dus i/e aantal sociaal wenselijke en aanvaarde 

regelingen die mensen een passende leefstijl bezorgen en hun aspiraties 

regelen 
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Een economische ramp of economische voorspoed vernietigt die normatieve 

regelingen. 

− Economische ramp 

− Mensen moeten zich een leefstijl opleggen zich intomen en matigen 

− Economische groei 

− Mensen komen terecht in situatie van groei van macht en rijkdom 

− Plotse maatschappelijke groei of crisis 

− Maatschappelijke groepen gaan andere plaats in samenleving 

innemen (= groepsmobiliteit) 

− Het geheel van waarden, opinies en opvattingen die vroeger de 

onderlinge relaties i/d samenleving regelde, is niet meer aangepast 

 

→ Resultaat: een toestand van anomie. Dat resulteert i/e gebrek aan regeling 

van menselijke driften. Een belangrijk gevolg is afwijkend gedrag 

2. Anomie volgens Merton 
Hij ziet in de sociale structuur zelf elementen die aan de basis liggen van afwijkend 

gedrag. 

Hij maakt een onderscheid tussen twee universeel voorkomende elementen: 

1. Culturele doelstellingen 

− Waarden 

− Behoeften en aspiraties die mensen verwerven/opbouwen via het 

culturele systeem waartoe ze behoren 

2. De normen 

− Schrijven voor hoe leden v/e gegeven gemeenschap op legitieme wijze 

de doelstellingen kunnen bereiken 

 

Het bestaan van een systeem van normen, impliceert een verdeling van faciliteiten 

(geïnstitutionaliseerde middelen) waarlangs die culturele doelstellingen verwezenlijkt 

kunnen worden. 

 

Anomie = een toestand waarbij de scheiding tussen culturele doelstellingen en 

middelen leidt tot spanningen in de maatschappij.  

Deviantie = het resultaat van een discrepantie tussen de doelstellingen waartoe een 

gemeenschap haar leden heeft gesocialiseerd en de middelen die deze gemeenschap 

biedt om de doelstellingen te verwezenlijken. 

Het moet gezien worden als een aanpassingswijze (modes of adaptation) aan 

een toestand van anomie. 

  



Sociologie 

 

 
82 

De typologie van afwijkend gedrag 

Aanpassingsvormen Culturele 

doelstellingen 

Geïnstitutionaliseerde 

middelen 

Voorbeeld: American 

Dream: financieel succes 

Conformiteit + + Bankdirecteur  
Streeft hoogste doel van succes 
na door gebruik te maken van 
legitieme middelen 

Innovatie + - Bankrover 
Streeft hetzelfde doel na maar 
maakt gebruik van illegitieme 
middelen (beschikt niet over de 
geïnstitutionaliseerde) 

Ritualisme - + Bureaucraat 
Beschikt over de middelen maar 
streeft groot financieel succes 
niet na 

Terugtrekking - - Drop-out 

Rebellie +/- +/- Sekteleden 
! verschil terugtrekking ! 
Verwerpen ook algemeen 
aanvaarde doelen en middelen 
maar stellen er nieuwe voor in de 
plaats 

 

Mertons anomietheorie levert ook inzichten om de verschillen tussen sociale klassen 

op het vlak van deviantie te verklaren. 

  
De anomietheorie van Merton werd verder uitgebouwd en verfijnd. Men spreekt 

daar niet zozeer van anomie maar van ‘strain’ of spanning. Anomie staat initieel 

voor een discrepantie tussen doelstellingen en mogelijkheden. Die discrepantie 

leidt tot een spanning of ‘strain’. 

Onderzoek 

Strain of anomie werd bestudeerd door te kijken naar de 

tewerkstellingservaringen van jongeren en de mate waarin ze ervaringen als 

billijk of rechtvaardig beschouwen. Vooral de combinatie van werkloosheid en 

het gevoel hierin onrechtvaardig behandeld te zijn, leidt tot een 

spanningssituatie. 

Onderzoek toont duidelijk aan dat jongeren die een dergelijk vorm van strain 

ervaren, een grotere kans hebben om meer misdrijven tegen eigendommen en 

meer gewelddaden te plegen. 
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Kritiek 

1. Te veel vereenvoudigd 

− Niet alle vormen van afwijkend gedrag kunnen i/d  typologie worden 

ondergebracht 

− Seksuele misdrijven 

2. Afwijkend gedrag wordt gezien vanuit eigen gezichtspunt 

− Ritualisme wordt door betrokken personen zelf niet als afwijkend 

beschouwd 

3. Gaat uit v/d veronderstelling dat niet-geïnstitutionaliseerde middelen vrij 

beschikbaar zijn i/d maatschappij 

− Heel wat vormen van misdadigheid zijn aangeleerd 

− Niet iedereen krijgt toegang tot delinquente subculturen 

 

3. Merton en Durkheim vergeleken 

Beide zijn het resultaat van, en dragen de kenmerken in zich van de sociale context 

waarin ze ontwikkeld werden. 

− Durkheim: Ancien Régime 

− Veranderende samenleving door ontstaan van kapitalisme en 

industrialisatie 

− AR was sterk geïntegreerde samenleving waarin verschillende standen 

hun plaats kenden 

− Zorgde voor ordening i/h leven 

− Klassieke maatschappelijke ordening werd onderuit gehaald als gevolg 

van sociale mobiliteit 

− Mensen die mobiel waren, kwamen in sociale leegte 

− Geen normen die vormgaven aan hun leefstijl, aspiraties, 

consumptiebehoeften … 

− Leidde tot anomische situatie 

− Merton: industriële samenleving 

− Open klassenmaatschappij die sociale mobiliteit ondersteun 

− Anomie = gebrek aan mobiliteit, of het realiseren van mobiliteit op 

een manier die cultureel niet conform is of zelfs illegitiem 
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3. Vervreemding 
Anomie duidt op de ontregeling van de aspiraties. Dit leidt ertoe dat mensen geen zinvolle 

relatie meer hebben met de samenleving. Die situatie duidt men aan als vervreemding. 

Seeman stelt zich tot doel om … 

1. De verschillende dimensies van vervreemding te analyseren 

2. Ze onderbrengen in een overkoepelende handelingstheorie 

 

Sociale leertheorie 

Het handelen van mensen wordt bepaald door de anticipatie op de effecten. Waar ligt de locus 

van de gevolgen die het handelen opriep? 

1. Interne controlelocus 

− Oorzaak ligt i/h individu zelf 

2. Externe controlelocus 

− Oorzaak ligt buiten zichzelf en in de externe omgeving 

       =     Het resultaat van feedbackprocessen die volgen op het handelen van individuen zelf 

 

Vijf dimensies van vervreemding 

O.b.v. opgedane ervaringen ontstaan er verwachtingspatronen t.o.v. het toekomstig verloop 

van nieuw handelen. Die verwachtingspatronen vormen de basis voor verschillende dimensies 

van vervreemding volgens Seeman. 

1. Machteloosheid 

      =     De verwachting/kans dat individu de uitkomst van zijn gedrag niet kan 

              beïnvloeden 

2. Zin- of betekenisloosheid 

       =     De verwachting dat voldoening schenkende voorspellingen over de 

               toekomstige gevolgen van handelen niet gemaakt kunnen worden 

− Functionele rationaliteit 

− Actoren ordenen middelen om bepaald doel te bereiken 

− Substantiële rationaliteit 

− Hebben van inzicht i/d logische samenhang van zaken 

 

➔ Logisch inzicht i/d samenhang der dingen zorg ervoor dat men weet wat door 

wat wordt beïnvloed waardoor het geheel voorspelbaar wordt 
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3. Normloosheid  

− Afwezigheid van waarden waaraan iedereen zich houdt en die iedereen in 

staat stellen om het wenselijke te realiseren 

− Zorgt voor weinig voorspelbaarheid i/h maatschappelijke leven 

− Anomie volgens Merton 

4. Isolatie 

− Individuen delen waarden v/e samenleving niet 

− Kenmerk: toekenning van lage beloningswaarde aan doeleinden die door de 

samenleving in haar geheel als wenselijk beschouwd worden 

5. Zelfvervreemding  

− Resultaat v/h ondergeschikt zijn van menselijke activiteiten aan criteria die 

buiten het individu liggen 

− Iets wordt gedaan voor externe druk of beloning 

 

Conclusie 

− Vervreemding als onderdeel van een theoretisch kader nl. sociale leertheorie 

− Vijf dimensies moeten als conceptueel onafhankelijk van elkaar beschouwd worden 

− Kans op deviant gedrag stijgt wanneer individuen zich niet langer op een 

betekenisvolle manier met de samenleving verbonden voelen 

4. Differentiële associatie 
Sutherland en Cressey  

− Differentiële contactentheorie 

− Verklaring van crimineel gedrag moet algemene verklaring zijn 

− D.w.z. dat de algemene theorie stelt dat deviant gedrag, net zoals conform gedrag, 

aangeleerd is 

− Verschillen in de aard van contacten en identificaties (differentiël associaties) zullen 

bepalen in welke mate individuen deviant of conform gedrag zullen aanleren 

− Individuen die vaak en op een intense manier contact hebben met individuen of 

groepen die regelovertreding rechtvaardigen, zullen vaker deviant gedrag stellen 

− Sociaal-structureel bepaald 

5. De delinquente subcultuur  
− Probleem differentiële associatie 

− Ze gaat uit dat delinquent gedrag nu eenmaal bestaat 

− Geen verklaring hoe het ontstaat, waar het zijn oorsprong vindt 

− Delinquente subcultuurtheorie 

− Verklaring voor ontstaan van delinquent gedrag 

− Beperken tot jeugddelinquentie (≠ misdadigheid van volwassenen)  

− Bouwt verder op anomietheorie van Merton + differentiële associatietheorie 
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Cohen probeert een antwoord te zoeken op de vraag: “Hoe, onder welke condities, 

ontwikkelen zich delinquente subgroepen?” 

Alle menselijke handelingen kunnen worden beschouwd als pogingen om problemen op te 

lossen. De aard en de wijze van oplossen van het probleem worden door 2 condities bepaald: 

1. Situatie 

− Fysische en sociale kader waarin de handelingen plaatsgrijpen 

− Energie en/of tijd nodig om het doel te bereiken 

− Wijze waarop mensen rondom ons georganiseerd zijn 

2. Referentiekader  

− Kader waardoor personen de situatie waarnemen en als een probleem 

beschouwen 

➔ Belang van perceptie 

 

Problemen kunnen opgelost worden door  

1. Verandering te brengen in de situatie 

2. Het referentiekader te wijzigen 

 

➔ Cohen gebruikt die redenering m.b.t. het oplossen van problemen om de ontwikkeling 

van delinquente subculturen of groepen te verklaren 

 

Voorbeeld lage sociale klasse in het onderwijs 

Kind uit lagere sociale klasse komt op school i/e competitieve situatie terecht waarin het wordt 

benadeeld omdat het niet over dezelfde middelen beschikt als kinderen uit midden- en hogere 

klassen om adequate studieresultaten te halen. 

Het kind zal zich op een gegeven ogenblik bewust worden van die toestand en zich 

tekortgedaan voelen. Het kind kan het probleem oplossen door: 

1. De situatie te veranderen 

− Van oorspronkelijke situatie of milieu onttrekken door hard te studeren 

2. Het referentiekader te wijzigen 

− Kind kan toetreden tot groep waar zijn gezichtspunt wordt gedeeld 

− Ze zoeken samen naar een oplossing 

− Dat proces leidt tot de vorming v/e delinquente subcultuur 

− Ontwikkelen een ‘antischool’ referentiekader 

  



Sociologie 

 

 
87 

6. De vraag op haar kop: Waarom is iemand deviant? 
Travis Hirschi 

− Resultaat van deviant gedrag is vaak een motivatie op zich 

− Financieel gewin, kicks, status binnen de peergroup … 

− Centrale vraag: Waarom overtreedt niet iedereen de regels, rekening houdend met 

de voordelen die samenhangen met regelovertreding? 

− In vorige titels: Waarom is iemand delinquent? 

− Gaat uit v/d visie van Durkheim 

− Noodzaak tot maatschappelijke integratie van individuen 

− Hoe zwakker de groepsbinding, hoe meer op zichzelf, hoe sterker zich laten 

leiden door privébelangen 

➔ Delinquente handelingen komen voor wanneer de band tussen individu en 

samenleving zwak of verbroken is 

 

Vier dimensies in de band tussen individu en samenleving 

1. Aanhankelijkheid (attachment) 

− Gevoeligheid voor de opinie van anderen 

− Vervangt het geweten 

− Sociale omgeving verwacht sociaal wenselijk gedrag 

− Afwezigheid v/e gevoeligheid voor de mening van anderen leidt tot verhoogde 

kans op afwijkend gedrag 

− Men voelt zich niet gebonden door sociale normen 

2. Toegewijdheid (commitment) 

− Vrees die men heeft voor de gevolgen van delinquent handelen 

− Men is bevreesd de winsten v/d gedane sociale investeringen te verliezen 

− Resultaat van kosten/batenanalyse 

− Freudiaans geïnspireerd: aanpassing aan realiteitsprincipe 

3. Betrokkenheid (involvement) 

− Opportunistisch element 

− Wie continu bezig is met conforme activiteiten die participatie i/h sociale leven 

verzekeren, is te druk bezig om  delinquent te zijn 

4. Overtuiging (belief) 

− De mate waarin men de collectieve waarden v/e samenleving deelt 

− Hoe minder men die opvatting deelt, hoe groter de kans dat men delinquent 

gedrag stelt 

 

Kritiek sociale controletheorie 

− Onzekerheid over causale ordening 

− Wat bepaalt wat? 

− Sociale banden die oefenen invloed uit op delinquentie (Hirshi) 

− Delinquentie bepaalt de aard van sociale banden 
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7. Het etiketteerperspectief  
− Gaat uit v/e subjectieve definitie van afwijkend gedrag 

− Deviantie als een sociale constructie 

− Gedrag van individu wordt als afwijkend gedefinieerd  

− Verwant aan ideeën van Becker 

− Kent twee dimensies 

1. Sociaalpsychologische dimensie 

− Impact van het krijgen v/e deviante status op identiteit 

2. Macrosociologische dimensie 

− Aandacht voor ontstaan van regels of op het criminaliseringsproces 

− Zie paragraaf 5.1.2 

− Onderscheid twee soorten deviantie – Lemert 

1. Primaire deviantie 

− Ligt aan de oorsprong v/e maatschappelijke reactie 

− Relatief lichte vormen van regelovertreding 

− Afwijkend gedrag wordt gerationaliseerd/is onderdeel v/e sociaal 

aanvaarde rol 

2. Secundaire deviantie  

− Deviantie escaleert door maatschappelijke reactie of sanctionering 

− Impact identiteitsgevoel van persoon die als deviant wordt 

bestempeld 

− Individu beschouwd zichzelf als deviant, maar voordien niet 

 

➔ De wijze waarop de samenleving de afwijkingen evalueert en de implicatie die 

uit haar houding volgen voor de betrokken persoon zijn belangrijk 

➔ Stigmatisering van mensen als deviant leidt tot toename van deviantie 

− Hangjongeren  

3. Slotbeschouwing 
− Politieke processen spelen een rol bij afwijkend gedrag 

− Betrekking van sociale structuur en cultuur v/e samenleving, niet enkel het individuele 

− Steeds rekening houden met elke samenleving die uit verschillende sociale groepen bestaat, 

met elk eigen belangen 
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H6 – Sociale stratificatie 
1. Het ontstaan van sociale stratificatie 

− Sociale stratificatie 

− Opsplitsing v/e samenleving in sociale strata 

− Boven elkaar gestapelde sociale lagen die onderling verschillen in sociale status en 

andere indicatoren van ongelijkheid 

− Verwijst naar geïnstitutionaliseerde sociale ongelijkheid 

− Mensen beseffen dat verdeling er daadwerkelijk is (niet noodzakelijk goed keuren) 

− Impliceert dat er impliciete of expliciete regels zijn voor de verdeling van 

gewaardeerde middelen, diensten en posities 

− Goddelijke afstamming, meer middelen door grotere bijdrage aan algemeen 

welzijn … 

− Sociale ongelijkheid 

− Situatie waarbij mensen in verschillende mate toegang hebben tot gewaardeerde 

middelen, diensten en posities 

 

De complexe stratificatiesystemen die onze moderne samenlevingen kenmerken, zijn het resultaat van 

een graduele ontwikkeling die start bij de jager – verzamelaars. Hier was een grote mate van gelijkheid 

omdat voedsel niet opgeslagen kon worden. De jacht verliep collectief waardoor het verdelen van de 

opbrengst logisch was.  

Hoe heeft sociale stratificatie zich vanuit die situatie ontwikkeld? – Blumberg 

1. Fase 1: materiële ongelijkheid 

− Heeft betrekking tot de ongelijke verdeling v/d opbrengsten v/d materiële productie 

− Maatschappelijke ongelijkheid ontstaat vanuit overvloed 

− Jager – verzamelaar 

− Leven in zeer vruchtbare omgeving 

− Toename van sedentaire leefwijze 

− Gaat samen met twee andere ontwikkelingen 

1. Afname van collectief delen van voedsel (gebeurt nu binnen de 

familie) 

2. Toenemend belang van familiesamenstelling 

− Eindresultaat: relatief stabiel patroon van ongelijkheid m.b.t. het bezit van surplus-

productie waardoor sociale ongelijkheid beperkt is 
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2. Fase 2: ontstaan van klassen 

− Ontstaan van ongelijke toegang tot productiemiddelen 

− Sociale ongelijkheid gevolg van schaarste 

− Hoe ontstaan klassen? 

− Complexere en meer succesvolle productietechnologie zorgt ervoor dat 

percentage land dat nodig is voor productie van voedsel verkleint 

− Door bevolkingsgroei wordt landbouwgrond schaars 

− Landbouwgrond is af te bakenen en dat leidt tot competitie 

− Maatschappelijke ongelijkheid tussen maatschappelijke groepen die op 

stabiele basis productiemiddelen bezitten (nl. grond) en zij die deze niet 

bezitten 

2. Stratificatie in landbouwsamenlevingen 
Er worden drie stratificatiestelsels onderscheden: 

1. Slavernij 

2. Kasten  

3. Standen 

 

− Gemeenschappelijk: voornaamste basis van sociale ongelijkheid is de toegang tot 

landbouwgrond 

− Verschillen: de manier waarop de samenleving de sociale stratificatie reguleert 

1. Slavernij 
− Basis van slavernij is het nemen van gevangen tijdens oorlogen 

− Bij agrarische volkeren werden ze ingeschakeld als extra arbeidskracht 

− Slaaf wordt beschouwd als eigendom van andere persoon 

− Juridisch vastgelegd 

− Onderdeel van legale orde 

− Sterk verband tussen slavernij en racisme  

− Ligt vast door geboorte maar ook door oorlog, vangst of niet kunnen betalen van 

schulden 

  Slavernij in het Romeinse Keizerrijk 
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2. Kasten 

− Ordening van mensen o.b.v. eer (prestige) 

− Wordt toegekend o.b.v. positieve maatschappelijke evaluatie van niet-economische 

kenmerken: religieuze status, etniciteit en ras 

− Toegeschreven: positie van sociale stratificatie ligt vast van bij de geboorte 

− Wordt gekoppeld aan economische posities 

− Vergemakkelijkt de legitimatie v/d bestaande economische ongelijkheid 

− Iemand die onrein is wordt uitgesloten van bepaalde categorieën beroepen 

− Er bestaat geen overlap tussen de statussen v/d leden van kasten 

− Gemiddelde status van twee kasten verschilt 

− Geen integratiemogelijkheden tussen kasten 

− Geen contacten tussen leden van verschillende kasten 

− Geen mogelijkheid om van kaste te veranderen 

− Quasikasten 

− Etnische groepen verschillen m.b.t. indicatoren van ongelijkheid (grondbezit, 

inkomen, onderwijsniveau) maar er is geen complete overlap 

− Wel uitwisselingen en contacten mogelijk 

 

 

3. Standen 
Een hogere status is gebaseerd op landbezit en politiek-militaire posities. 

− Landheren 

− Vormen adellijke groepering 

− Status is erfelijk 

− Geestelijken 

− Worden als vrij beschouwd 

− Treden op als grondbezitter of politiek-militaire macht 

− Grote massa mensen met lage status 

 

 

− Typerend: heer-vazal-relatie 

− Relatie van wederzijdse rechten en plichten 

− Vazallen mogen grond gebruiken in ruil voor bescherming 

− Heren hebben wel eigendomsrechten op arbeid en de vruchten ervan 

én de militaire diensten 

− Contractuele verbintenis impliceert geen gelijkheid 

− Verschil slavernij 

− Niet gebaseerd op brute veroveringen maar op contractuele overeenkomsten 

− Verschil kasten 

− Ontbreken van extreme religieuze legitimatie 

 

Kasten in India 
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3. Stratificatie in industriële samenlevingen: klasse 
Sinds de 19de eeuw is er aandacht voor sociologische analyses van sociale ongelijkheid door de 

grootschalige maatschappelijke veranderingen (kapitalisme en industrialisatie). Marx was de 

sleutelpersoon en zijn inzichten werden later aangevuld en gewijzigd door Dahrendorf en Bourdieu.  

1. Marx (1818 – 1883) 
Volgens Marx bestaan samenlevingen uit een … 

− Onderbouw 

− Omvat het economische systeem 

− Wordt getypeerd door productiewijze 

− Bestaat uit productiekrachten 

− Productiemiddelen 

− Menselijke arbeidskracht 

− Sociale verhoudingen/productieverhoudingen 

− Klassen: posities die mensen innemen i/h economische systeem 

− Arbeiders 

− Kapitalisten/bourgeoisie 

− Grondbezitters  

− Bovenbouw 

− Wordt bepaald door de onderbouw 

− Bestaat uit zaken zoals religie, het recht, de staat en de media 

− Functie is bestaande sociale verhoudingen bestendigen 

− Legitimatie en ondersteuning voor sociale verhoudingen 

− Universeel toepasbaar 

 

➔ Visie is universeel toepasbaar 
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Analyse kapitalisme 

1. Eerste vaststelling: tegenstelling tussen arbeiders en bourgeoisie 

− Arbeiders 

− Moeten arbeidskracht aan kapitalisten verkopen 

− Wil arbeidskracht zo duur mogelijk verkopen 

− Bourgeoisie 

− Koopt arbeidscapaciteit in totaliteit 

− Wil deze zo goed mogelijk aankopen 

 

➔ Klassentegenstelling  

2. Tweede vaststelling: kapitalisme als economisch systeem waarbij levensonderhoud 

niet op de eerste plaats komt 

− Overlevingseconomieën 

− Goederen worden gebruikt om andere goederen te verkrijgen 

− Goed → geld → goed 

• Voor een visser: vis → geld → brood 

− Finaliteit van economisch handelen is levensonderhoud 

− Kapitalisme 

− Geld → goed → geld 

− Produceren om te verkopen en te ruilen 

− Finaliteit van economisch handelen is winst 

3. Derde vaststelling: kapitalisten zijn verwikkeld i/e bikkelharde onderlinge 

competitie 

− Moeten productiekosten zo laag mogelijk houden om winst te maximaliseren 

− Surpluswaarde 

− Verschil tussen prijs van product op de markt en de productiekosten 

− Arbeidscapaciteiten maximaal uitbuiten 

− Hoe lager de lonen, hoe hoger de surpluswaarde 

− Deel wordt gebruik voor privéconsumptie, rest wordt weer in bedrijf 

gestoken 

− Kapitaalsaccumulatie  

− Indien surplus te laat is, kan kapitalist onvoldoende investeren en 

verliest hij concurrentiestrijd 

4. Vierde vaststelling: competitie heeft steeds zwaardere gevolgen voor de arbeiders 

− Omschakeling machines wanneer limiet van uitbuiting van arbeiders bereikt 

is 

− Mechanisering creëert arbeidsreserve  

− Leidt tot verpaupering van arbeiders (Verelendung) 

− Verdere competitie leidt tot uitschakeling van kapitalisten 

− Voegen zich bij de massa v/h proletariaat 

− Leidt tot situatie waarbij relatief beperkt aantal maar steeds grotere 

bedrijven over blijft 

  



Sociologie 

 

 
94 

Klasse-an-sich naar Klasse-für-sich 

− Omstandigheden voor arbeidersopstand worden steeds gunstiger 

− Maar ze vormen nog geen volledig ontwikkelde klasse 

− Vormen enkel een lokaal verband 

− Zijn niet politiek georganiseerd 

− Hebben geen identiteit 

− Klassenbewustzijn is nodig om te kunnen spreken van volledig ontwikkelde klasse 

− Groepen mensen met soortgelijke plaats in productieverhoudingen innemen, 

moeten met elkaar in contact komen en communiceren 

− Leidt tot klassenstrijd 

− Motor voor sociale veranderingen 

− Uitkomst volgens Marx is klassenloze samenleving 

− Productiemiddelen zijn het collectieve bezit v/d gemeenschap 

− Communisme 

− Maar in vele landen was de uitkomst een welvaartsstaat 

2. Weber (1864 – 1920) 

Marx’ denken gaat uit van een eendimensionale verklaring voor sociale ongelijkheid, namelijk 

het al dan niet bezitten van productiemiddelen.  

Weber gaat uit van een meerdimensionale benadering. Hij maakt een onderscheid tussen drie 

dimensies die conceptueel onafhankelijk zijn maar wel met elkaar in verband kunnen staan. 

1. Klassen – economische sfeer 

− Groep van mensen met een gelijke positie op de goederen – arbeidsmarkt 

− Gelijke levenskansen 

− Zowel bezit van productiemiddelen als scholing of competenties 

2. Statusgroepen – sociale sfeer 

− Betrekking op sociale eer 

− Kunnen gebaseerd zijn op etniciteit, religie, afstamming …  

− Vormen leefgemeenschappen met gemeenschappelijke leefstijl 

3. Partij(en) – politieke sfeer 

− Belangengroepen  
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Op basis van Scotts interpretatie van het werk van Weber kunnen we dit multidimensionale 

perspectief op sociale stratificatie ook anders bekijken. Eigenlijk verwijst Weber naar drie 

verschillende soorten van macht. 

1. Klasse 

− Macht gebaseerd op bezit of vaardigheid 

− Objectieve, materiële machtsbronnen 

− Mensen met bezit of bepaalde vaardigheden kunnen voordeel halen uit 

mensen die dat niet hebben  

2. Status 

− Macht gebaseerd op de overtuiging van mensen, namelijk op erkenning van 

hogere kwaliteiten door de gemeenschap  

− Berust op een gedeelde visie over wat goed/respectabel is 

− Is ook werkzaam i/h economische veld 

− Onderscheid arbeiders en bedienden 

− Bedienden kennen hogere status die niet volledig herleid kan worden 

tot bv scholingsgraad (klassenkenmerk) 

3. Belangengroepen  

− Macht gebaseerd op afspraken tussen mensen, wat zich kan uiten in coalities 

en wetgeving/statuten 

− Kan tot uiting komen in economisch veld 

− Coalities binnen organisaties 

− Vakbond  

− Macht wordt ook gebaseerd op hiërarchische positie 

− Manager  

− Basis van zijn macht is het feit dat hij is toegewezen aan hiërarchische 

positie waarvoor rechten en plichten zijn afgesproken die erkend 

worden en afgedwongen kunnen worden 
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3. Marx en Weber vergeleken 

− Marx: theorie over groepsvorming 

− Al dan niet beschikken over eigendom leidt tot ontwikkeling van gelijke 

denkbeelden en gemeenschappelijk handelen 

− Bourgeoisie moet meewerken aan bewustwordingsproces van arbeiders 

− Verelendung kan leiden tot omverwerpen van bourgeoissamenleving  

− Weber: verklaring waarom revolutie niet overal heeft plaatsgevonden 

− Gemeenschappelijke klassensituatie geeft niet onmiddellijk aanleiding tot 

organisatie 

− Er is meer dan enkel bezit van eigendom 

1. Verschil in scholingsgraad en skills  

− Zorgen voor sterke differentiatie binnen groep van bezitlozen 

− Loodgieter en straatveger 

− Mate van onvervangbaarheid die gepaard gaat met hoge 

scholingsgraad is bron van macht die kan resulteren in betere 

levenskansen 

− Iedereen kan de straat vegen maar niet iedereen kan het werk 

v/e loodgieter doen 

2. Onderscheid naar status 

− Hoofd- en handarbeiders 

 

➔ Bezitlozen zijn dus niet zo eenvoudig te verenigen 

 

− Maar ook buiten economisch veld zijn er breuklijnen 

− In elke samenleving bestaat zowel een groep bezitlozen met lokale 

roots als een groep bezitlozen met niet-lokale root 

− Concurrentie op arbeidsmarkt tussen beide categorieën leidt tot 

groeps- en partijvorming o.b.v. die statuskenmerken 
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4. De uitbreiding van de Marxistische en Weberiaanse visie: Dahrendorf  

De bijdrage van Dahrendorf situeert zich bijna honderd jaar later dan die van Marx. De 

economische structuur is daardoor sterk veranderd door de opkomst van het anonieme 

kapitaal (bv naamloze vennootschappen) waardoor de economische relaties grondig gewijzigd 

werden.  

− Rollendifferentiatie tussen aandeelhouders en degene die de bedrijven leiden 

(executives) 

− Aantal aandeelhouders neemt toe door toegenomen schaalgrootte v/h 

economisch bedrijf 

− Impact aandeelhouders op beleid v/h bedrijf is dus verminderd 

− Bezit is niet meer belangrijkste basis, maar wel het uitoefenen van gezag of 

autoriteit 

− Waar autoriteitsrelaties zijn, zijn er ook klassen 

− Hiërarchie van autoriteit neem vorm van beroepshiërarchie aan  

1. Executives en bureaucraten 

2. Werkende klasse 

3. Intermediaire posities  

− Posities waarin men autoriteit bezit, maar ook verantwoording moet 

afleggen aan derden 

− Quasigroepen  

− Klassen of conflictgroepen 

− Cluster van posities waaraan autoriteit is verbonden 

− Belangengroepen  

− Omvorming van quasigroepen omdat latente (onzichtbaar aanwezig) 

belangen omgevormd worden tot manifeste (duidelijk aanwezig) belangen 

− Er wordt een programma uitgestippeld, er komen leiders en men wordt 

politiek actief 

− Toenemend belang van managers als top van hiërarchische organisatie v/h bedrijf 

− Toename van schaalvergroting en complexiteit 

− Centrale plaats voor staatsbureaucraten en managers 

− Elitepositie o.b.v. eigendom → elitepositie o.b.v. controle v/d bureaucratische 

organisatie v/d staat en de economie 
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Mills heeft het moderne elitedenken toegepast om de Amerikaanse samenleving met de 

ideologie van gelijkheid en individualisme. 

− Land wordt geleid door kleine elite die samen de grote, belangrijke beslissingen neemt 

die het leven v/d gewone man drastisch kunnen beïnvloeden 

− Drie maatschappelijke sectoren die grote machtsbasis generen door toenemende 

schaalvergroting 

1. Economie 

− Opkomst multinationals  

2. Politiek 

− Ontwikkeling supermogendheden 

3. Militaire apparaat 

− Ontwikkeling massavernietigingswapens en hightechwapens 

 

➔ Vormen samen de power elite 

− Vervlechting is sociaal 

− Deze mensen delen vaak dezelfde sociale origine, identiteit en 

informele bindingen 

− Mobiliteit tussen deze sectoren 

− Top van de industrie zet stap naar Amerikaanse politiek 

− Maar mensen blijven in oorspronkelijke netwerk circuleren wat leidt 

tot cliquevorming en onderlinge beïnvloeding 

5. Bourdieu (1930 – 2002) 

Bourdieu wijst naast het economisch kapitaal ook op het belang van cultureel kapitaal. Beide 

vormen van kapitaal verwijzen naar een geheel van inzetbare machtsbronnen. 

− Economisch kapitaal 

− Geld en eigendom 

− Cultureel kapitaal 

− Kennis, vaardigheden en opleiding 

− Kunnen als machtsbron in sociale relaties ingezet worden 

− Minder tastbare maar zeer belangrijke attitudes en competenties die  mensen 

toe laten om optimaal te kunnen functioneren i/d samenleving 

− Sociale strijd 

− O.b.v. de hoeveelheid economisch en cultureel kapitaal nemen mensen een 

plaats in i/h sociale veld 

− Mensen zetten hun cultureel en economisch kapitaal om in symbolisch 

kapitaal 

− Eer, prestige, status (Weberiaans) 

− Bourdieu gebruikt hierbij het begrip distinctie 

− Mensen ontwikkelen een specifieke, onderscheiden levensstijl waarmee ze 

hun plaats i/h sociale veld aanduiden, ook die van anderen 

− Strijd draait dus om de sociale verdeling van eer 

− Resultaat: ongelijke verdeling van symbolische macht 

− Symbolisch kapitaal kan ingezet worden om levenskansen te verbeteren 



Sociologie 

 

 
99 

Conclusie 

Marx, Weber, Dahrendorf en Bourdieu hebben een enorme bijdrage geleverd en hebben nog 

steeds een belangrijke invloed. Deze denkers benadrukken dat sociale stratificatie voorkomt 

in concrete sociale interacties. 

− Marx 

− Uitbuiting v/d bezitlozen door de bezitters 

− Weber 

− Concurrentie op de arbeids- en goederenmarkt bv tussen geschoolden en niet-

geschoolden 

− Dahrendorf 

− Hiërarchische relaties op de werkvloer 

− Bourdieu  

− Classificatiestrijd i/h sociale veld 

 

➔ Sociale stratificatie gaat dus in essentie over competitie en concurrentie én over het 

verschil in machtsbronnen die hierbij ingezet worden 

4. Sociale mobiliteit 
In de vorige paragrafen was er aandacht voor de manieren waarop sociale stratificatie verklaard kan 

worden. Deze verklaringen duiden aan welke machtsbronnen er belangrijk zijn in een bepaalde fase 

van de geschiedenis én hoe het politieke, juridische en religieuze systeem deze verdeling verankeren. 

Nu gaan we dieper in op de situatie van mensen die in deze sociale stratificatie leven. 

In 5.4 gaan we kijken hoe iemands sociale positie kan veranderen. In 5.5 gaan we kijken hoe vanuit 

locaties in de sociale stratificatie sociale groepen ontstaan. 

 

  



Sociologie 

 

 
100 

Sociale mobiliteit is de verandering van plaats binnen het stratificatiestelsel  

− Twee soorten mobiliteit 

1. Intragenerationele mobiliteit 

− Mobiliteit binnen de beroepsloopbaan 

2. Intergenerationele mobiliteit  

− Vergelijking tussen de positie v/d ouders en de positie v/h kind 

− Twee types oorzaken 

1. Veranderingen i/h aantal beschikbare plaatsen i/e bepaalde positie of klasse 

− Vrijkomen van nieuwe posities 

− Kenniseconomie die zorgt voor groter aanbod aan posities voor 

hoogopgeleiden 

− Kinderen uit alle lagen v/d bevolking kunnen in dergelijke posities 

terechtkomen door het behalen v/e hoge opleidingsgraad 

− Tekort van mensen uit een stratum om die posities in te vullen 

− Kan een demografische oorsprong hebben  

− In Westerse landen blijven hoogopgeleide vrouwen vaker kinderloos of 

beginnen later aan kinderen. In de volgende generaties komt er plaats 

vrij voor kinderen met lager opgeleide moeders 

2. Statusverwerving  

− Er is altijd enige mate van sociale mobiliteit i/d samenleving 

− Mensen kunnen andere positie innemen dan hun ouders door meer/minder 

inspanning te leveren om succesvol te zijn 

− Inzicht i/h proces van statusverwerving is noodzakelijk 

 

Welke factoren bepalen de uiteindelijke plaats die personen in de beroepshiërarchie innemen? 

− Inbreng van het eigen kunnen 

− Inbreng van sociale achtergrondkenmerken 

 

➔ Onderzoeksresultaten uit de VS: de inbreng v/d eigen studies was groter dan de beroepspositie 

v/d vader 

➔ Voor bepaalde categorieën (elite en bezitsgroepen)  is er in grote mate overerving van sociale 

positie 

➔ Sociale mobiliteit impliceert niet noodzakelijk enorme verschillen tussen posities van vader en 

zoon 

➔ Inbreng van ouders is nog steeds groot 
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5. Hoe worden economische klassen sociale klassen? 
− Sociale klassenformatie 

= Omvorming v/e klasse als categorie binnen het economische systeem tot een klasse als 

een groep van met elkaar interagerende mensen 

− Marx: Klasse-an-sich naar Klasse-für-sich 

− Sociale klasse – Weber 

= Een reeks klassensituaties waartussen een uitwisseling van mensen vaak voorkomt 

− Uitwisseling verwijst voornamelijk naar huwelijkscontacten 

− Vaak huwelijken tussen laag- en hooggeschoolden wijst op het bestaan van 

één grote klasse nl. de arbeidersklasse 

− Aandacht voor strategieën die groepen hanteren om hun klassepositie te beschermen 

− Social closure/sociale uitsluiting  

− Proces waarbij groepen hun positie vrijwaren door de toegang tot hun 

machtsbronnen af te schermen voor outsiders 

− Beperken v/d huwelijkspartnerkeuze 

− Structuratie – Giddens 

− Giddens focust zich op oorzaken voor de vorming van bepaalde sociale klassen 

= Het proces waarbij economische klassen i/e proces van dagdagelijkse handelingen 

sociale klassen worden 

− Mediate structuration  

− Mobiliteitskansen  

− Hoe lager deze kans, hoe sterker de kans dat o.b.v. deze economische 

klasse een sociale klasse gevormd zal worden 

− Proximate structuration 

1. Arbeidsverdeling op de werkvloer 

− Handarbeiders en bedienden werken in veel bedrijven in 

fysiek andere ruimten waardoor de sociale klassevorming 

belemmerd wordt 

2. Hiërarchische structuur v/h bedrijf 

− Onderscheid tussen zij die bevelen geven en zij die ze 

opvolgen is groot 

− Kan leiden tot vorming van verschillende sociale klasse 

3. Gemeenschappelijke consumptiepatronen 

− Residentiële segregatie 

− Verschillende klassen wonen vaak in verschillende 

wijken/gebieden 

 

➔ Onze dagelijkse leefwereld zorg ervoor dat mensen minder en of anders in contact 

komen met mensen uit andere klassen. Indien dit het geval is, wordt de breuklijn die 

ontstaat i/d economische sfeer ook gereproduceerd i/d sociale sfeer 



Sociologie 

 

 
102 

− Habitus – Bourdieu 

− Mate van economisch en cultureel kapitaal waarover mensen beschikken, zorg voor 

een specifieke, klassengebonden levenscondities 

− Mensen ontwikkelen hieruit een bepaalde habitus die hun handelingen beïnvloeden 

= Een sociaal geconstrueerd systeem van disposities, begrepen als min of meer onbewuste 

neigingen om de dingen op een bepaalde manier te doen 

− Pre-reflexief 

− Niet te reduceren tot het bewust naleven van normen of rationeel handelen 

− Mensen die eenzelfde positie innemen, ontwikkelen vanuit hun habitus gelijkaardige 

levensstijlen 

− Collectiviteiten 

= Groepen van mensen die eenzelfde klassenpositie en leefstijl delen 

− Gebeurt op indirecte, onbewuste manier 

6. Is sociale stratificatie noodzakelijk? 
Een aantal sociologen stelt dat sociale stratificatie bijdraagt tot de stabiliteit van de samenleving. 

Sociale ongelijkheid is m.a.w. functioneel. 

− Sommige posities zijn gebonden aan een aantal kerntaken i/e samenleving 

− Uitvoering van die kerntaken vereist speciale vaardigheden waar een lange opleiding 

noodzakelijk voor is 

− Een beperkt aantal individuen beschikt over de capaciteiten 

− De getalenteerde individuen moeten gemotiveerd zijn om inspanning tot opleiding te leveren 

 

➔ Grote beloning verbonden aan die kernposities (geld, eer, verhoogd levenscomfort … ) 

➔ Mensen zijn hierdoor gemotiveerd om competitie voor de kernposities aan te gaan 

➔ Resultaat van ongelijke beloning is een stratificatiesysteem 

➔ Indien dit er niet is, zouden de juiste personen niet op de juist plaats terechtkomen 
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Kritiek 

− Verloning en prestige verbonden aan bepaalde beroepen wordt door veel meer bepaald dan 

enkel ‘functionele bijdrage’ 

− Mate van vervangbaarheid, monopolisering v/d toegang tot een beroep, de vraag op 

de markt … 

− Topatleten die veel verdienen, straatvegers die veel minder verdienen dan dokters 

maar wel mee de algemene gezondheid op peil houden … 

− Werking van sociale stratificatie is imperfect 

− Overerving van beroepen en sociale posities 

− Als kind van ouders met hoge positie heb je grotere kans om zelf hogere positie in te 

nemen waardoor vrije competitie omzeild wordt 

− Op de stelling dat beperkt aantal personen over de noodzakelijke vaardigheden beschikt om 

centrale taken te vervullen 

− Er zijn andere categorieën die worden uitgesloten op de arbeidsmarkt 

− Vrouwen, werklozen, immigranten en nieuwe Belgen 

− Morele kanttekening 

− Is een levenslange ongelijke beloning verantwoord voor taken die slechts gebaseerd 

zijn op enkele jaren extra training? Is de training (bv. op unief) zo hard dat die voor de 

rest van het leven moet worden gecompenseerd? 

7. Sociale ongelijkheid op basis van geslacht 
Er bestaat een loonkloof tussen mannen en vrouwen. 

− Er zijn tal van redenen 

− Sommigen verwijzen naar een eigen keuze van vrouwen 

− Thuisblijven of werken i/d zorg 

− Onmacht  

− Thuisblijven voor de kinderen door onwil v/d partner 

− Niet altijd makkelijk om voltijds werk en huishoudelijk werk met elkaar te combineren 

− Toegang van vrouwen tot bepaalde posities en sectoren is niet altijd even evident 

− Glazen plafond 

− Vrouwen zijn minder ambitieus op zoek naar promotie  

− Meer verantwoordelijkheid is moeilijker te combineren met het gezinsleven 

− Varieert tussen verschillende landen 

− Keuze van vrouwen voor zorgberoepen of lagere hiërarchische positie op het werk kan terug 

gebracht worden op de simplistische verwijzing naar de mannelijke of vrouwelijke natuur 

− Maar recente studies tonen aan dat in samenlevingen met een hoge mate van 

geslachtsgelijkheid geen sprake meer is v/e achterstand in wiskunde en ruimtelijke 

vaardigheden bij meisjes i/h secundair onderwijs 
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Er kunnen in de literatuur twee types van mechanismen worden onderscheiden om de reproductie 

van gendersystemen te verklaren. 

− Nadruk op socialisatieproces 

− Stoller – onderscheid tussen sex en gender 

− Gender: sociale aard 

− Sex: biologische aard 

− Rollen die mannen en vrouwen innemen zijn sociaal bepaald 

− Er is niet van nature een mannelijke of een vrouwelijke geslachtsrol 

− Via socialisatie leren jongens en meisjes wat hun rollen zijn 

− West en Zimmerman – doing gender 

− Ze beschouwen gender niet als een rol maar als iets dat vorm krijg i/d 

interactie met anderen 

− Mensen gaan i/d interactie met anderen hun eigen gedrag en dat v/d andere 

voortdurend interpreteren in termen van of het past bij het geslacht en dit 

corrigeren als dat niet zo is 

− Idee bij jongeren is dat goed werken voor school iets is voor meisjes. Jongens 

gaan dus effectief minder inspanning doen, maar vooral in interacties met 

anderen gaan ze niet laten blijken dat ze hard werken voor school. Ze voldoen 

dus aan wat er van jongens verwacht wordt. 

− Bestaande structuren beperken de opties voor vrouwen 

− Verwijzen hen naar specifieke (werk)rollen die de mannelijke dominantie versterken, 

ongeacht de keuzes die vrouwen zelf willen maken 

− Voor hoe meer huishoudelijk-reproductieve taken vrouwen verantwoordelijk zijn, hoe 

minder toegang ze hebben tot, en hoe minder ze beloond worden voor economische 

rollen 

− Hoe meer controle vrouwen hebben over ruilgoederen (diensten en inkomen uit 

economische arbeid) hoe lager het niveau van genderongelijkheid  

− Genderongelijkheid is afhankelijk van andere machtsstructuren (klasse, leeftijd, 

etniciteit …) 

 

Economische theorie van Blumberg 

Economische macht = de mate van controle over productiemiddelen en surplusgoederen 

Hoe groter de economische macht is waarover de vrouw beschikt, hoe meer bewegingsvrijheid zij zal 

hebben om beslissingen te nemen m.b.t. haar persoonlijk leven. 
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Welke factoren spelen een rol bij het bepalen van die macht? 

1. De strategische onvervangbaarheid van vrouwenarbeid i/e maatschappij 

− Hiermee wordt bedoeld … 

− De verhouding v/h aandeel v/d economische activiteit v/d vrouw tot de totale 

productie binnen de maatschappij 

− De mate waarin vrouwen over een specifieke technische deskundigheid 

beschikken 

− De mate waarin vrouwen autonoom kunnen werken, d.w.z. los van mannelijke 

supervisie 

− Voorbeelden 

− Jager-verzamelaarscultuur: aandeel v/d vrouw i/d totale voedselproductie 

zeer groot 

− Eenvoudige agrarische samenlevingen: beheersen de lokale markten en de 

handel omdat ze de meest courante prijzen kennen (expertise) 

2. Het familiestelsel 

− Matrilineaal systeem 

− In gemeenschappen waar vrouwen eigendommen kunnen erven, is hun 

economische macht groter 

− Matrilocaliteit 

− Vrouwen verhuizen na het huwelijk naar de eigen familie 

3. De politieke, militaire juridische en ideologische macht waarover vrouwen beschikken 

− In samenlevingen waarin mannen de centrale politiek/militair/juridische instellingen 

controleren, gebruiken ze deze macht om hun posities i/d andere sferen v/h 

maatschappelijke leven veilig te stellen 

− Gezinsinkomen tijdens IR/kapitalisme 

− Vrouwen waren een goedkope bron van arbeidskracht en dat bedreigde de 

marktpositie van mannen. Als reactie daarop ontstond het gezinsinkomen 

waardoor vrouwen thuis konden/moesten blijven 

4. Culturele, ideologische factoren 

− Klassiek huwelijk in man-vriendelijke vorm 

− Man is de kostwinner en vrouw krijgt de kinderzorg en het huishouden  
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Conflicttheorie van Collins 

Het basisidee van deze theorie is dat de status van het vrouw-zijn of het man-zijn wordt bepaald door 

‘resources’ (middelen, bronnen van bestaan). Deze middelen hebben betrekking op drie factoren: 

1. De controle over materiële goederen 

2. Fysieke kracht 

3. Fysieke aantrekkelijkheid 

 

Feminisatie van armoede 

− Samenleving was patriarchaal maar door de vrouwenbeweging kwam er … 

− Een groter bewustzijn i/d gelijkwaardigheid v/d vrouw 

− Een soepelere echtscheidingsprocedure 

− Massale toenmae van vrouwen i/h hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt 

− Dit had tal van positieve gevolgen maar ook enkele negatieve ontwikkelingen … 

− Groter aantal echtscheidingen 

− Leidde tot een toename v/h aantal éénoudergezinnen 

− Bestaat vooral uit alleenstaand moeders met jonge kinderen 

− Door kinderlast en economische achterstelling v/d vrouw hebben deze gezinnen het 

economisch heel moeilijk 

8. Slotbeschouwing 
Sociale stratificatie … 

− Is een belangrijk maatschappelijk kenmerk 

− Waarom neemt iemand een hoge dan wel een lage positie in? Welke machtsbronnen zijn 

cruciaal? 

− Marx: het al dan niet bezitten van productiemiddelen 

− Weber (en Scott): klemtoon op plaats die individuen innemen binnen het marktmechanisme 

en wijzen op andere machtsbronnen 

− Gevolgen worden verzacht door de ontwikkeling v/d welvaartsstaat 

− Nog altijd aanzienlijke mate van sociale immobiliteit en armoede 

− Andere vormen zoals geslachtsstratificatie 
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H7 – Religie  
1. Inleiding  

− Eén v/d oudste maatschappelijke instellingen 

− Godsdienstige gebruiken hebben een grote diversiteit 

− Belangrijke maatschappelijke kracht 

− Zet aan tot vele vormen van sociale en politieke organisatie 

− Wordt ingeroepen als legitimatie van zowel verzet tegen onderdrukking, als van 

onderdrukking en geweld zelf 

− Samenleving en religie beïnvloeden elkaar wederzijds 

− Sociologische probleemstelling: Hoe en onder welke maatschappelijke voorwaarden ontstaan 

religies, winnen of verliezen ze aan kracht? 

− Durkheim: invloed van maatschappelijke veranderingen op het geloof en de 

geloofspraktijken 

− Weber: op welke manier heeft de reformatie en de opkomst v/h calvinisme 

bijgedragen tot de ontwikkeling v/h kapitalisme? 

− Sociaalpsychologen: Komt geloven en het geloof praktiseren het welbevinden en de 

gezondheid ten goede? 

2. Omschrijving  
− Godsdienst omvat enkel monotheïstische religies 

− Religie kent meerdere dimensies 

 

➔ Maar i/h handboek wordt er geen onderscheid gemaakt en worden ze door elkaar gebruikt 

1. Vroege pogingen tot afbakening 

1. Het animisme 

Een eerste, eerder antropologische, omschrijving van godsdienst is die van Tylor 

(1871). Hij probeerde het verschijnsel te omschrijven in termen van zijn oorsprong in 

het animisme. 

Animisme 

= Het geloof in en het aanbidden van geesten 

− Gevolg van menselijke zoektocht naar het verschil tussen het leven en de dood 

én de betekenis van dromen en visioenen 

− Introductie begrip ziel 

− Een geest die het lichaam tijdelijk verlaat bij dromen en visioenen én 

voorgoed bij de dood 

− Godsdienst = het geloof in spirituele wezens 
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De oorsprong van godsdienst volgens het animisme 

− Inherent menselijke behoefte naar kennis of de inherent menselijke 

nieuwsgierigheid 

− Door begrip ziel kan men rationele denkwereld opbouwen 

− Dood niet beschouwen als probleem maar als overgang naar een leven 

v/d geest na de dood 

− Evolutionaire benadering 

− Godsdienst verdwijnt volgens de theorie als zijn basisfunctie – het 

verklaren – wordt overgenomen door de wetenschap 

 

Kritiek 

1. Cognitieve wordt te sterk beklemtoond 

− Geen plaats voor de rol van emoties i/d godsdienstbeleving 

2. Definitie beperkt religie tot het geloof in spirituele wezens 

− Religies die vertrekken vanuit universele kracht vallen hier buiten 

3. Godsdienst wordt als iets zuiver geestelijks voorgesteld 

− Belang van godsdienstige praktijken (rituelen, godsdienstige 

gemeenschappen bv kerk) worden miskent 

➔ De sociale aspecten v/h fenomeen worden niet erkend 

2. Durkheims omschrijving van godsdienst 

Een zuiver sociologische en nog altijd vrij invloedrijke theorie ter verklaring van de 

oorsprong van godsdienst werd geformuleerd door Durkheim in zijn werk ‘Les formes 

élémentaires de la vie religieuse’. 

Totemisme 

− Leden v/d stam nemen naam aan v/e dier of plant waarvan ze beweren dat 

ze afstammen 

− Betekent drie zaken 

1. Het impliceerde een geloof i/e mysterieuze of heilige kracht die de 

totem bezielt 

2. Het zorgde voor sancties wanneer bepaalde regels of taboes werden 

overtreden 

3. Het omvatte een geheel van morele verantwoordelijkheden 

− Kracht komt voort uit symbolische betekenis die aan de totem wordt 

toegekend 

− Godsdiensten zijn een weerspiegeling v/d maatschappij 

− Godsdienstige ervaringen zijn niet louter denkbeeldig, maar hebben 

betrekken op de sociale realiteit  

− Gelovigen vereren tijdens godsdienstige plechtigheden onbewust de 

samenleving waartoe ze behoren 

− Mensen heiligen hun samenleving via hun geloof 
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Sacrale aspecten vs profane zaken 

− Sacrale aspecten 

= Objecten, gebeurtenissen, ideeën … waaraan de leden v/d groep een 

bijzondere betekenis geven en die een waarde of een macht 

vertegenwoordigen 

− Totem, wijn als bloed van Christus … 

− Profane zaken 

= Dagdagelijkse bezigheden om aan de materiële behoeften te voldoen 

− Utilitair karakter (nuttig) 

− Wanneer krijgen gebeurtenissen of objecten een sacraal karakter? 

− Afhankelijk v/h feit of de gelovigen er al dan niet een bijzondere 

betekenis, waarde of macht aan toekennen 

− Komt niet voort uit het element zelf maar uit de houding v/d 

gemeenschap 

− Binnen de eucharistieviering hebben brood en wijn niet langer een 

sacraal karakter omdat ze symbool staan voor het lichaam en het 

bloed van Jezus. 

− Onderscheid is fundamenteel 

− Geloofsgemeenschappen worden gevormd doordat gelovigen samen 

komen in heilige plaatsen rond heilige objecten op een min of meer 

geritualiseerde manier 

− Profane handelingen m.b.t. de sacrale elementen v/e godsdienst 

‘ontheiligen’ die elementen en zijn bijgevolg taboe 

− Godsdienst 

= Een systeem van onderling afhankelijke geloofsideeën en geloofspraktijken 

die verband ouden met het sacrale en de aanhangers ervan verenigen i/e 

gemeenschap  
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Nationalisme/patriottisme 

− Godsdienst omvat die elementen waarmee de leden v/d gemeenschap zich op 

eenvormige wijze identificeren 

− Godsdienstbeoefening is dus een hoge graad van nationalisme/patriottisme 

− Sacrale riten: 11 novemberviering, nationale feestadag … 

− Godsdienst zal volgens Durkheim onder een of andere vorm altijd blijven 

voortbestaan 

− Secularisatie pas mogelijk wanneer haar functie door andere 

instellingen wordt overgenomen 

− Critici: visie is gebaseerd op een te ruime definitie van godsdienst zodat 

secularisatie onmogelijk wordt (zie secularisatie) 

 

Relatie tussen de aard v/d godsdienst en de structuur v/d maatschappij 

− Aard v/d godsdienst is afhankelijk v/d aard v/d sociale structuur en de cultuur 

v/d maatschappij 

− Alle sacrale elementen zijn een symbolische weerspiegeling van allerlei 

structurele en culturele aspecten v/e maatschappij 

 

  

Recent empirisch onderzoek naar de functies van godsdienst, in de traditie van 

Durkheims godsdienstsociologie  

Henrich deed onderzoek naar de bijdrage van wereldreligies tot de opkomst en de 

algehele verspreiding van normen van ‘billijkheid (verbintenissenrecht) en 

rechtvaardigheid’ in de contacten tussen vreemden, m.a.w. prosociaal gedrag. 

− Belangrijk kenmerk: aanwezigheid van rituelen die de groepssolidariteit 

bestendigen en van normen die gedrag reguleren 

− Mensen in lokale gemeenschappen hechten weinig belang aan 

billijkheid en zijn helemaal niet geneigd onrechtvaardige 

behandelingen van vreemden te sanctioneren 

− Belijden godsdienst die niet horen tot grote wereldreligies 

− Durkheimiaanse benadering 

− Wereldgodsdiensten zijn functioneel 

− Socialiseren mensen i/h rechtvaardig omgaan met anderen die 

geen verwanten zijn of die niet behoren tot de clan of lokale 

gemeenschap  

− Ook andere instellingen (rechtbanken, staten …) socialiseren mensen in 

prosociaal gedrag 
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Taylor vs Durkheim 

Volgens Durkheim … 

− Is religie meer dan een verzameling van geloofsideeën 

− Is de aanwezigheid van geloofspraktijken cruciaal, net zoals dat gelovigen 

samen een gemeenschap vormen 

− Vervullen godsdiensten bepaalde basisfuncties en komen daardoor voor in alle 

samenlevingen 

 

➔ Hij legt de nadruk op het sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hedendaagse, functionalistische en substantiële definities van religie  
− Functionalistisch: wat godsdienst doet 

− Substantieel: wat godsdienst is 

1. Functionalistische omschrijving van godsdienst: Yinger 
Functionalistische bendadering 

− Godsdienstige geloofsopvattingen en -praktijken zijn nagenoeg universeel 

aanwezig 

− Moet daardoor bepaalde functies hebben voor de maatschappij en 

haar leden 

− Godsdienst wordt beschouwd als … 

− Eén v/d deeleenheden die ervoor zorgen dat de maatschappij – als 

sociaal systeem – haar evenwicht behoudt 

− Of als een verschijnsel dat de uitdrukking is v/e basisbehoefte die 

universeel aanwezig is bij de mens 

− Durkheim 

 

De implicatie van Durkheim – over de oorsprong van godsdienst dat de aard van 

de godsdienst varieert met de maatschappelijke organisatie van de maatschappij 

– werd empirisch getest door Swanson. 

− Onderzoekt welke relatie er bestaat tussen monotheïstische 

geloofsovertuigingen (high god) en de bijzondere vorm van sociale 

structuur waarin ze voorkomen 

− De aanwezigheid v/e oppergod i/e religie is een weerspiegeling v/d 

complexe organisatie v/e maatschappij 

− Er zijn structurele deeleenheden die in conflict kunnen treden 

waardoor een hoger gezag nodig is, nl. een oppergod 

− Zo’n conflict kan komen door onpersoonlijke relaties i/d 

samenleving 

− De aard v/d godsdienst hangt samen met de maatschappelijke 

complexiteit 
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Yinger 

− Godsdienst = een systeem van geloofsideeën en geloofspraktijken door 

middel waarvan een gemeenschap de ultieme problemen v/h menselijke 

bestaan aanpakt 

− Problemen verwijzen naar vragen over leven en dood 

− Vragen over leven in gemeenschap  

− Met deze vragen wordt ieder individu als lid v/e gemeenschap in min of 

meerdere mate geconfronteerd 

− Godsdienst beantwoordt aan een basisbehoefte 

− Ideologie of bepaald moraal is ook een maatschappelijke factor die deze 

ultieme problemen behandelt 

− Godsdienst draagt bij tot bestendigen v/e samenleving omdat het de 

meerderheid v/d bevolking het stratificatiesysteem helpt aanvaarden 

− Godsdienst verzacht de competitie tussen mensen over controle over 

middelen 

− Nadruk op waarden die door iedereen kunnen worden verworven 

− Godsdienst vervult niet altijd een integrerende functie 

− Onder bepaalde voorwaarden kan die functie wegvallen 

− Maatschappijen met meer dan één erkende godsdienst 

 

Er zijn verschillende problemen met Yinger zijn benadering 

1. Stelling dat religie begaan is met ultieme levensproblemen is een 

cirkelredenering 

− Godsdiensten socialiseren personen in wat zijn beschouwen als 

ultieme problemen v/h leven 

2. Niet iedereen gelooft i/d stelling dat geloof i/e bovennatuurlijke kracht nodig 

is, opdat van godsdienst sprake zou kunnen zijn 

− Confucianisme  

3. Redenering houdt in dat een samenleving zonder religie onmogelijk is 

− Niet-falsifieerbare stelling 

− Erkent dat andere betekenissystemen of ideologieën dezelfde functie 

kunnen proberen te vervullen 

Berger 

− Sociale orde wordt niet van bovenaf opgelegd maar wordt van onderuit 

geconstrueerd via interacties tussen mensen 

− Geloofsideeën zijn het resultaat van interacties tussen mensen 

− Bieden gelovigen verklaringen en betekenissen die ze kunnen 

gebruiken om hun leven zin te geven, vooral tijdens crisis 

− Religie beschermt gelovigen tegen de vernietigende kracht v/e chaotisch en 

doelloos bestaan 

− Functioneel 

− Komt tegemoet aan universele behoeften van individuen 
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2. Substantiële omschrijvingen: geloofsideeën, geloofspraktijken en 

geloofsgemeenschappen 

De substantiële definities maken een onderscheid tussen … 

1. Geloofsideeën  

− Het geloof in één almachtige persoonlijke godheid 

2. Geloofspraktijken 

− Begrafenisrituelen 

3. Opname in een gemeenschap van gelovigen 

− Deelname aan en betrokkenheid op religieuze activiteiten  

 

→ Definitie Taylor benadrukt specifieke geloofsideeën 

→ Definitie Durkheim benadrukt ze alle drie 

 

Godsdienst kan verder omschreven worden door het te onderscheiden van wat 

godsdienst niet is. Een invloedrijke tweedeling is het onderscheid tussen religie en 

magie. Ook het onderscheid tussen kerk en sekte helpt het verschijnsel te 

omschrijven. 

Onderscheid tussen religie en magie 

Religie/godsdienst Magie 

Goden en geesten aanbieden Manipulatief en dwingt goden of 

geesten 

Transcendentale visie Immanentie: goden, geesten en 

krachten als onderdeel v/d natuur 

Begaan met de betekenis v/h universum Gericht op manipulatie v/d realiteit om 

specifieke doelen te bereiken 

 

➔ Onderscheid tussen religie en magie is niet altijd zo duidelijk 

➔ Veel godsdiensten kennen magische praktijken om emoties en onzekerheden 

te kanaliseren en te beheersen 

➔ Begrafenisritueel 
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Onderscheid tussen kerk, sekte, denominatie en cult 

Wilson 

Sekte Kerken 

Vrijwillige toetreding Meestal geen vrijwillige toetreding 

Lidmaatschap is gebaseerd op … 

− Verdienste 

− Kwalificatie 

− Bekering als gevolg v/e religieuze 

ervaring 

 

Lidmaatschap vraagt geen speciale 

kwalificaties of verdiensten 

Exclusief 

− Hebben bepaalde 

gedragsstandaarden 

− Indien niet nageleefd: verbannen 

Inclusief  

− Verbannen is uitzonderlijk 

Grote betrokkenheid van leden Weinig betrokkenheid van leden 

Geen professioneel geestelijk ambt Professioneel geestelijk ambt  

Beschouwt zichzelf als enige verdediger 

van waarheid 

Grotere openheid voor verschillende 

wereldbeelden 

 

Denominatie 

− Duidt aan dat kerken naast zich nog andere kerken tolereren 

− Keert zich niet af v/d wereld (itt sekte) 

− Maakt geen aanspraak op een al omvattende religieuze waarheid 

− Ze aanvaard het bestaan van soortgelijke organisaties naast zich 

 

Cult 

= Een los georganiseerde groep die samenhangt rond een aantal thema’s en 

belangen, maar geen afgebakend en exclusief geloofssysteem heeft 

− Sterk individualistisch en afhankelijk van persoonlijke ervaringen en 

interpretaties 

− Tolerant t.o.v. andere opvattingen 

− Geen gehoorzaamheid van leden 

− Kort van duur: vallen uiteen over uiteenlopende meningen 

− Elk individu beslist zelf over de ultieme waarheid of het pad naar redding 
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Vier organisatievormen in een coherent systeem 

Dit gebeurt a.d.h.v. twee assen: 

− Interne beschouwing 

− Pluralistisch vs. unieke drager v/d ‘waarheid’ 

− Externe beschouwing 

− Houding v/d samenleving tegenover de religieuze organisatie 

− Respectabel vs. deviant 

 Externe beschouwing 

 

Interne 

beschouwing 

 Respectabel Deviant 

Uniek legitiem Kerk Sekte 

Pluralistisch 

legitiem 

Denominatie Cult  

3. Het secularisatiedebat 
Secularisatie is een sociaal proces waarbij godsdienst zijn relevantie voor de samenleving verliest. 

Durkheim was van mening dat modernisatieprocessen zouden leiden tot een afname van het belang 

van godsdienst, omdat andere instellingen de functies van religie zouden overnemen. 

Weber stelde dat de rationalisatie van de leefwereld leidt tot een afname van de maatschappelijke 

relevantie van godsdienst. 

1. De klassieke secularisatiethese 
De klassieke secularisatiethese stelt dat het maatschappelijke belang van godsdienst afneemt 

als gevolg van drie belangrijke onderdelen van het modernisatieproces, namelijk … 

1. Sociale differentiatie 

2. Vermaatschappelijking 

3. Rationalisatie  
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Sociale differentiatie  

Slaat op twee ontwikkelingen eigen aan modernisatie 

− De vorming van gespecialiseerde rollen en instellingen om tegemoet te komen aan 

… 

− Specifieke maatschappelijke behoeften 

− Of aan functies die vroeger door één rol of instelling werden vervuld 

− Onderwijs en gezondheidszorg ontwikkelden zich tot afzonderlijke 

instellingen, los van het religieuze  

− Economische ontwikkeling waarbij … 

− Een steeds complexer geheel van beroepen en taken ontstaat 

− Of een steeds complexere arbeidsindeling ontstaat 

 

➔ Sociale differentiatie 

− Ondermijnt de waarschijnlijkheid van één universele moraal als richtlijn voor 

het handelen van alle leden 

− En leidt tot meerdere moraliteiten en wereldbeelden 

 

Vermaatschappelijking 

= Een proces waarbij het maatschappelijke leven minder lokaal en meer supralokaal 

georganiseerd wordt. 

− Het lokale gemeenschappelijke leven en zijn capaciteit om individuen te socialiseren 

in één overkoepeld moreel en religieus systeem werd ondermijnt door de opkomst 

van 

− Natiestaat 

− Massamedia 

− Grote bedrijven 

− Meerdere morele en geloofssystemen ontwikkelen zich naast elkaar 

− Religie is geen noodzaak meer maar een persoonlijke keuze 

 

Rationalisatie 

− Een rationele cultuur stimuleert de zoektocht naar technisch efficiënte middelen om 

wereldse doelstellingen te bereiken 
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Samenvattend 

− Sociale differentiatie, vermaatschappelijking en rationalisatie leiden tot secularisatie 

− Secularisatie houdt de afname v/d maatschappelijke impact van religie in 

− Secularisatieproces wordt afgeremd wanneer godsdienst – door sociaalhistorische 

omstandigheden – een andere functie krijgt  

 

Kritiek 

− Niet akkoord met de afname van kerkelijkheid i/d middeleeuwen 

− Kerken en kapellen waren i/d middeleeuwen te klein 

− Gedetailleerde informatie over godsdienstigheid in periode middeleeuwen – 19de 

eeuw blijkt zeer schaars 

− De these dat secularisatie het gevolg is van modernisatie, is niet waterdicht 

− Secularisatie is zeer laat ingetreden in verstedelijkte en geïndustrialiseerde 

gebieden v/d Lage Landen 

− Opkomst van religieus fundamentalisme lijkt in tegenspraak te zijn met de 

secularisatiethese 

 

➔ De secularisatiethese kan niet gemakkelijk verklaren waarom er vandaag zo’n sterke 

crossnationale variatie in godsdienstigheid is, ondanks de gedeelde invloed van 

modernisatie 

 

 

 

Verzuiling 

− Zuilen  

− Zijn organisatorische gehelen die dienstverlening verschaffen aan een 

segment v/d populatie 

− Organiseren mensen binnen die dienstverleningsorganisaties op verticale 

basis, dus over sociale stratificatiegrenzen heen 

− Verzuiling is een gevolg van secularisatie op macroniveau 

− Functionele differentiatie 

− Door scheiding van kerk en staat dreigde de dienstverlening 

opgenomen te worden door organisaties buiten de kerk 

− Leidt tot verlies van invloed v/d kerk 

− Gesegmenteerde differentiatie 

− = Het kopiëren van dienstverlening die aanwezig is in die nadere 

maatschappelijke sectoren die zich ontwikkelden buiten het 

religieuze subsysteem 

− Kerk deed dit om invloed veilig te stellen 

− Gelovigen beschermen tegen seculiere ideologie 
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2. Economische theorieën van religieuze betrokkenheid 
− Economische theorieën steunen zwaar op de veronderstelling v/d rational choice 

theorie (ruil theoretische paradigma’s) 

− Veronderstelling: mensen zijn rationele wezens die maximalisatie van winst willen 

nastreven 

− Baten/beloningen (rewards) 

− Kosten/straffen (costs) vermijden 

− Deze theorie is belangrijk omdat ze zich heeft ontwikkeld tot een invloedrijk 

alternatief voor de secularisatiethese 

 

Bovennatuurlijke compensatoren 

− Godsdiensten bieden mensen compensaties 

= Uitgestelde beloningen 

− Bovennatuurlijke verklaringen voor levensvragen/levensgebeurtenissen houden vaak 

de belofte in van beloningen of baten i/e verre, ongedefinieerde toekomst of een 

niet-verifieerbare context (het hiernamaals) 

− Compenseren de kosten die het geloof met zich meebrengt 

                      = Bovennatuurlijke compensatoren  

 

Religieuze activiteiten vinden plaats in religieuze markten. 

− Religieuze goederen worden hier geproduceerd, gekozen en geconsumeerd o.b.v. 

vraag en aanbod 

− Bovennatuurlijke compensatoren kunnen niet geverifieerd of gefalsifieerd worden 

− Niemand weet wie de beste aanbieder is 

− Maakt het risicovol (een kost) om in religieuze goederen te investeren 

− Onzekerheid over de waarde van die bovennatuurlijke compensatoren doet 

de kosten stijgen t.o.v/d baten + verhoogt de kans dat mensen hun 

religieuze investeringen diversifiëren (d.m.v. spreiding over hulpbronnen, 

risico’s) 
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De vraag naar bovennatuurlijke verklaringen kan, per definitie, niet door wetenschappelijke 

verklaringen bevredigd worden. 

− Religieuze economie wordt gekenmerkt door een relatief constante vraag naar 

bovennatuurlijke compensatoren 

− Modernisatie kan dus niet leiden tot verdwijnen van religie 

− Leidende kerken kunnen wel hun aantrekkingskracht verliezen 

− Religies kunnen hun marktsegment vergroten ten koste v/d specificiteit van hun leer 

− Keerzijde: als de leer algemener is en meer groepen moet bedienen, dan 

leidt dat tot de ontwikkeling van nieuwe religieuze bewegingen 

− De nieuwe religieuze bewegingen kunnen beter inspelen op specifieke 

behoeften van sociale groepen die hun vragen niet langer adequaat 

beantwoord weten o.b.v/d algemene leer (niche-markten) 

 

Kerk-sektecyclus 

Zo ontstaat een cyclus, zoals hierboven omschreven. 

− Religies groeien in termen van aanhang 

− Religies die algemener worden, zijn kwetsbaar t.o.v. opkomende religies die zich 

specifiek enten op een bepaald marktsegment 

− Kunnen beter inspelen op de specifieke behoeften 

− Eindresultaat: religieuze markt waar religies met elkaar in competitie gaan, niches 

ontdekken en zich differentiëren 

 

Religieuze betrokkenheid die religies genereren, is bijgevolg een proces van cyclische 

bewegingen. 

− Secularisatie is geen eindpunt, maar een fase van lagere betrokkenheid 

− Bestaande religies komen onvoldoende tegemoet aan de marktvraag 

− Uitzondering: secularisatie in Europa 

− Gevolg van sterke verwevenheid tussen godsdienst, de staat en de 

aanwezigheid van quasi-monopolistische staatsgodsdiensten 

− Beïnvloeden of verstoren de marktwerking 
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Religieuze organisaties bewegen zich in een competitieve en snel veranderende markt. 

− Kwaliteit v/d sociale contacten met de aanbieders is essentieel 

− Enkel via die sociale relaties slagen kerken erin om het vertrouwen van mensen te 

winnen + hen te overtuigen v/d waarde van religieuze goederen 

− Kerken hechten heel veel belang aan het verhogen v/d betrokkenheid van hun leden 

op de organisatie 

 

Een meer gevarieerd aanbod van religieuze producten leidt tot een betere afstemming op de 

behoeften van de consument. 

− Leidt tot meer doorgedreven marketing 

− Competitie tussen kerken leidt tot toename v/d religieuze betrokkenheid 

− Competitie stimuleert de consumptie van religieuze producten 

− Burger maakt veelvuldig gebruik van diensten aangeboden door kerken  

 

Monopolisering 

− Als de staat tussenbeide komt op de religieuze markten, kan één religieuze 

producent die markt monopoliseren 

− Door de staat gesteunde monopolies zijn niet geneigd om te investeren in die 

marketing 

− Leveren daardoor minderwaardige religieuze producten af 

− Kennen een hiërarchie, een weinig dynamische cultuur en kunnen minder goed en 

snel inspelen op de veranderende verwachtingen v/d consument 

 

➔ Vraag naar religieuze producten is laag in religieuze monopoliemarkten 

− Er worden minderwaardige religieuze producten aangeboden 

− Producten worden slecht aan de man gebracht 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pinksterbeweging 

− Eén v/d snelst groeiende christelijke godsdiensten ter wereld 

− Sterke aantrekkingskracht bij armere sociale lagen v/d bevolking 

− Zeer grote competitie onder verschillende kerkgenootschappen 

− Priesters moeten dus zeer sterk inspelen op de behoeften van hun 

leden 

− Hoge betrokkenheid (vieringen zo groot als voetbalstadia) 

− Doet vermoeden dat modernisatie en secularisatie elkaar niet uitsluiten 
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Kritiek 

1. Definitie van godsdienst als ‘het geloof i/e bovennatuurlijke kracht’ 

− Is niet eigen aan alle godsdiensten 

2. Veronderstelling dat de behoeften aan godsdienst en religieuze verklaringen relatief 

constant en universeel is 

− Sluit secularisatie a priori uit 

− Neigt naar de cirkelredenering 

− Secularisatie kan zich niet voordoen omdat de behoefte aan 

godsdienst universeel is 

3. Verband tussen religieuze betrokkenheid en religieus pluralisme kan niet altijd en 

overal worden teruggevonden 

4. De rol van areligieuze betekenissystemen of ideologieën en bewegingen wordt 

gegenereerd i/d economische theorie van religieuze betrokkenheid 

− Houdt geen rekening met het feit dat religies ook met andere ideologieën in 

competitie zijn of waren 

− Aanhangers van secularisatiethese stellen dat secularisatie onder meer 

inhoudt dat religies aan die areligieuze concurrenten marktaandeel moeten 

prijsgeven 

4. Religieus fundamentalisme 
Binnen de wereldreligies zijn er bewegingen ontstaan die religie opnieuw de dominante hoeksteen 

van de samenleving wensen te maken. Die bewegingen noemen we globaal fundamentalistische 

bewegingen. 

Kenmerken van hun ideologie 

1. Fundamentalisme is een reactie op de marginalisering van religie 

− Verdediging v/e religieuze traditie die onder druk v/d moderniteit haar invloed 

verloren heeft 

2. Fundamentalisme is selectief 

− Er wordt een beperkte set van thema’s geselecteerd waarrond men strijd gaat 

voeren 

− Men valt evoluties aan die de traditionele organisatie v/d samenleving aantasten 

3. Men valt terug op de oude opsplitsing tussen goed en kwaad 

− Geen ruimte voor relativering 

4. De heilige schriften worden als onaantastbaarheid beschouwd 

− Moeten letterlijk geïnterpreteerd worden 

5. Men gelooft i/e concreet einde der tijden 

− Geschiedenis zal eindigen wanneer de goeden gered en de slechten verdoemd 

worden 
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Specifieke organisatorische kenmerken 

1. Uitverkoren lidmaatschap 

− Leden voelen zich geroepen en uitverkozen om een zending uit te voeren 

2. Beweging is scherp begrensd 

− Zwart-witredenering  

− Men is uitverkoren of niet, men is gelovig of niet … 

3. Autoritaire organisatie 

− Charismatische leider die wordt beschouwd als speciaal uitverkoren 

4. Specifieke gedragsvoorschriften 
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H8 – Sociale verandering 
1. De classificatie van samenlevingen: inleiding 
Verschillende indelingen van samenlevingen zijn mogelijk. Die classificaties onderscheiden zich van 

elkaar door … 

1. De verscheidenheid van samenlevingen waarop ze betrekking hebben 

2. De criteria die gebruikt worden om die samenlevingen van elkaar te onderscheiden 

 

Elke classificatie hanteert een aantal criteria om maatschappijen in categorieën te groeperen. Zoals 

verwantschap en etniciteit, overheersende ideologieën, aard v/d technologie, geografische en 

demografische omvang … 

 

Menselijke samenlevingen hebben tot nu toe drie belangrijke transformaties doorlopen. 

1. Neolithische revolutie 

− Overgang van jagen en voedsel verzamelen naar landbouw 

− Hing samen met de overgang van horden naar stammen 

2. Opkomst van sociale stratificatie 

− Overgang van stammen naar chiefdoms 

3. Opkomst v/d staat 

2. Niveaus van maatschappelijke organisatie 
Hier worden de verschillende stadia, in termen van de complexiteit die de maatschappelijke 

organisatie tot nog toe heeft gekend, doorlopen. 

1. Horde 
− Vergelijkbaar met jager-verzamelaar 

− 20 – 80 leden 

− Voortdurend in beweging, op zoek naar voedsel 

− Geringe graad van sociale stratificatie 

− Egalitaire karakter (gelijkheid nastrevend) 

 

Sociale differentiatie 

− Relatieve afwezigheid van sociale differentiatie is nauw verbonden met hun 

economie 

− Wijze van produceren maakt geen grote groepen mogelijk 

− In kleine groepen overstijgt het aantal sociale taken het geringe aantal groepsleden 

− Elk groepslid moet een soortgelijk gamma van taken vervullen 

− Leeftijd en geslacht is de enige arbeidsdeling die voorkomt 

− Geringe sociale differentiatie verhindert het bestaan van afzonderlijke instituties 
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Egalitaire karakter 

1. Privé-eigendom komt niet voor 

− Niemand kan de toegang tot een gewaardeerde middel ontzeggen 

− Ze kunnen eigen bezittingen hebben maar die kunnen zonder problemen 

uitgeleend worden 

− Stelen komt nauwelijks voor 

− Ruwe grondstoffen zijn vrij beschikbaar 

− Sociale controle 

− Ruil grijpt enkel plaats tussen personen die zichzelf als vrienden en/of familie 

beschouwen 

− We spreken daarom over het uitwisselen van giften 

− Economie wordt gekenmerkt door gemeenschappelijkheid, een soort 

praktisch communisme 

2. Normen- en waardenstelsel is in sterke mate gericht op stimuleren van 

samenwerken en verdelen 

− Geritualiseerde vormen van sociale interactie gericht op het vermijden en/of 

stopzetten van economisch egoïstisch gedrag of hamsteren 

3. Enkel informele leiders 

− Adviserende en begeleidende functie 

− Ze beschikken niet over macht of gezag 

 

Neolithische revolutie 

− Maatschappelijke omwenteling 

− Mensen gingen sedentair leven in stamverband 

− Onderhielden zichzelf d.m.v. eenvoudige tuinbouw of horticultuur 

− Ontstaan van het onderscheid tussen 

1. Landbouwvolkeren/samenleving 

2. Herdersvolkeren (pastorale samenlevingen) 

− Gebaseerd op een rudimentaire vorm van veeteelt 

− Trokken samen op met kudden 

− Droegen daardoor bij aan de domesticatie 

− Schakelden geleidelijk over naar het hoeden van kudden 

− Kwamen voor in relatief droge gebieden 

− Kenden geen permanente nederzettingen 
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2. Stam 
− Lijkt in veel opzichten op een horde 

− Stammen zijn groter in omvang 

− Bestaat uit associatie van familiegroepen, die op hun beurt zijn samengesteld uit 

kerngezinnen 

− Zeker niveau van economische productiviteit is nodig om een groter aantal mensen 

te laten overleven 

− Sedentair leven in kleine dorpsgemeenschappen 

− Ontwikkeld na de neolithische revolutie 

− Economische ruil is afwezig 

− Goederen worden d.m.v. wederzijdse ruil binnen verwantschapsrelaties 

doorgegeven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Neolithische revolutie 

Een belangrijke fase in de sociale evolutie was de overgang van horde naar stam. Die 

fase ging samen met de overgang van jagers-verzamelaars naar horticulturele en 

pastorale leefgroepen en zo naar landbouwsamenlevingen. 

Algemene kenmerken 

− Overgang naar grote permanente, op sociale gelijkheid gebaseerde, 

samenlevingen met elite 

− Wereldwijde verspreiding van landbouw en veeteelt verliep heel snel 

− Overgang naar landbouw is eerder een gradueel en evolutionair proces 

− De toepassing van de jagers-verzamelaars hun kennis over planten en dieren 

was revolutionair 

− Jagers en verzamelaars zijn met tegenzin op landbouw overgeschakeld 

Original affluent societies 

= Samenlevingen waar er net voldoende voedsel was en men net genoeg werkte om 

zich goed te kunnen voeden. 

Bevolkingsdruk 

Dit onevenwicht dwingt een bevolkingsgroep om of de voedingsgewoonten te 

veranderen of om harder te gaan werken. 
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Sociale differentiatie 

− Onderscheid geslacht en leeftijd is relevant 

− Gesegmenteerde samenlevingen 

− Banden tussen die verschillende vestigingsplaatsen zijn vooral ceremonieel 

of gebaseerd op verwantschap 

− Geen overkoepelende politieke structuur die de verschillende dorpen tot één 

functionele eenheid smeedt 

− Beperkte vorm van politieke organisatie (sodaliteiten) 

− Niet gebaseerd op verwantschap 

= Op geslacht of op leeftijd gebaseerde associaties tussen leden van 

verschillende dorpsgemeenschappen met een rituele of ambachtelijke 

functie 

− Informele leiders zonder macht 

− Beslissingen worden democratisch genomen 

− Leiders kunnen enkel het navolgen van normen en wetten ‘afdwingen’ door 

de algemene verontwaardiging en afkeer v/d bevolking tegen 

normovertredend gedrag 

− Sociale stratificatie is afwezig 

− Wel rangordening volgens prestige 

− Rank societies 

− Hoger prestige of leiderschap gaan nit gepaard met geprivilegieerde 

toegang tot rijkdom 

− Big man systems (standenmaatschappijen) 

− Competitie tussen leiders om status en prestige 

− Chiefdoms (stammen met opperste gezag) 

− Big man systems zijne evolutionaire voorlopers hierop 
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3. Stam met opperste gezag 
= Chiefdoms 

− Grotere complexiteit dan gewone stam 

− Relatief dichtbevolkte gemeenschappen 

− Hogere graad van economische productiviteit 

− Meer complexe arbeidsverdeling 

− Afzonderlijke economische, politieke en godsdienstige instellingen 

− Beschikken over een centrum waar beslissingen worden genomen en activiteiten 

worden gecoördineerd 

− Hiërarchisch gestructureerd 

− Hoge graad van sociale ongelijkheid 

− Kunnen variëren in grootte 

− Eenvoudige chiefdoms (duizenden leden) tot complexe chiefdoms 

(tienduizenden leden) 

− Grotere bevolkingsdichtheid en grotere oppervlakte 

− Leidt tot nieuwe vormen van sociale differentiatie 

− Ontstaan van doorgedreven arbeidsverdeling 

− Gevorderde landbouw 

− Relatief grote productieoverschot 

 

Aanwezigheid van productieoverschot en complexe arbeidsverdeling 

1. Leidt tot de toename van sociale differentiatie en sociale stratificatie 

− Door opkomst in chiefdoms worden mensen onderverdeeld in heersers en 

onderdanen  

− Ze worden geconfronteerd met ongelijke distributie van rijkdom en 

materiële welstand 

− Complexe stammen kennen enkel een rangordening volgens status of 

prestige, zonder sociale stratificatie (zgn. rank societies) 

− Chiefdoms zonder sociale stratificatie bestaan niet 

2. Leidt tot het ontstaan v/e systeem van herverdeling van dit overschot 

− Markten spelen een grote rol in complexe chiefdoms 

− Verdelen van zowel basisproducten als luxeproducten 

− In eenvoudige chiefdoms worden luxeproducten gecentraliseerd 

− Luxegoederen worden i/d hoofdstad bij elkaar gebracht om daarna 

herverdeeld te worden o.l.v. de Chief 

− Vormt de basis v/d macht v/d Chief 

3. Leidt tot hiërarchie van beleidsvoerders 

− In complexe chiefdoms ontstaat een klasse van edelen 

− Controle over alle essentiële middelen 

− Edelen zijn militairen 
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4. Staat 

= Een regionaal georganiseerde samenleving met gespecialiseerde regionale instellingen – 

militaire en bureaucratische – die controleren en beheren en die niet op verwantschap zijn 

gebaseerd. 

1. Een sociopolitieke organisatie met een monopolie over het gebruik van geweld 

binnen een welomschreven grondgebied. 

2. Kent een overheidsapparaat dat intern gedifferentieerd is 

− Gevolg: ontstaan van politieke beslissingsorganen op de verschillende 

niveaus v/d bestuurlijke organisatie v/d staat 

− Lokale, regionale en supraregionale niveau 

− Oefenen op hun eigen specifieke wijze gezag uit 

3. Aanwezigheid v/e centrale regering 

− Wordt als rechtspersoon beschouwd 

− Afzonderlijke macht die uitgeoefend wordt o.b.v. wetten 

5. Wereldrijken 

= Een territoriaal expansieve en territoriaal omvattende staatsvorm gekenmerkt door 

relaties van controle van één staat over meerdere andere sociopolitieke entiteiten – horden, 

stammen, chiefdoms en andere staten – en gekenmerkt door imperialisme als proces 

waarbij wereldrijken gecreëerd en onderhouden worden. 

− Meestal enkel op basis van kwantitatieve criteria te onderscheiden van staten 

− Groter grondgebied 

− Grotere bevolking 

− Meer niveaus van politieke, sociale en economische stratificatie 

6. Besluit 
Wil een gemeenschap adequaat verder blijven functioneren, dan zal de integratie 

doeltreffender moeten zijn naarmate die gemeenschap groter wordt en er meer 

differentiatie optreedt. 

De voornaamste middelen tot integratie, op de respectieve niveaus van maatschappelijke 

organisatie zijn 

− Huwelijks- en gezinsrelaties (horde) 

− Familiale banden en de sodaliteiten (stam) 

− Arbeidsverdeling, de (ongelijke) herverdeling van goederen en een zekere 

centralisatie van het gezag (chiefdoms) 

− Het wettelijke controleorgaan (staat) 
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De toename van de grootte en de densiteit van een gemeenschap gebeurt geleidelijk en is 

enkel mogelijk zolang de integratiemechanismen er in slagen het geheel samen te houden. 

Er zijn twee mogelijkheden: 

− Een gemeenschap splitst zich op in twee of meerdere sociale eenheden 

− Ofwel zullen er nieuwe integrerende mechanismen ontstaan 

 

Beperking: Deze classificatie stelt ons niet in staat de meest hedendaagse samenlevingen van 

elkaar te onderscheiden 

3. Sociale veranderingen 

1. Inleiding 

Sociale verandering = die verandering, die objectief waarneembare gevolgen heeft voor de 

sociale structuur en de cultuur van de maatschappij. 

Sociale veranderingen moeten … 

1. Grondig zijn 

2. Betrekking hebben op verschillende sferen v/h maatschappelijk leven  

… voordat we ze zo benoemen. 

Voorbeeld 

Het vormen van een nieuwe regering betekent op zich geen sociale verandering. Een 

grondige wijziging van het bestaande politieke stelsel is wel een vorm van sociale 

verandering. Die wijziging heeft belangrijke gevolgen voor de werking van andere sectoren 

van het maatschappelijke leven. 

 

Moeilijkheden bij het begrip 

1. Omschrijving is i/d praktijk niet altijd even makkelijk toe te passen 

− Hoe groot de overgang moet zijn om van een sociale verandering te spreken, 

is moeilijk vast te stellen 

2. Meestal is het enkel mogelijk om retrospectief en na een langt tijd een periode als 

een moment van sociale verandering te bestempelen 

 

Sociologen proberen inzicht te krijgen in het fenomeen van sociale verandering door die 

processen 

1. Te beschrijven 

− Zoeken naar vormen die veranderingsprocessen aannemen 

2. Te verklaren 

− Zoektocht naar oorzaken in sociale verandering 
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2. Theorieën van sociale verandering 

Monistische of monocausale theorieën 

− Zoeken oorzaak van sociale verandering in één factor 

− Effect van die ene factor wordt geïsoleerd en beschouwd als de determinant 

− Marx: sociale verandering is gevolg v/d competitie tussen belangengroepen i/d 

maatschappij 

− Biedt geen volledige verklaring voor sociale verandering 

− Aantal factoren spelen op elkaar in 

 

Drie criteria 

Er zijn drie criteria om theorieën over sociale verandering van elkaar te onderscheiden. 

1. Betreffen de oorzaken van sociale transformaties culturele veranderingen of 

veranderingen in de materiële/technologische sfeer v/d samenleving? 

2. Wordt er nadruk gelegd op interne of externe oorzaken van sociale verandering? 

3. Zijn die invloeden bovenindividuele sociale processen of kunnen individuen of 

groepen van individuen die transformaties sturen? 

 

Bovenindividuele 
processen 

Intern Cultuur als motor van 
verandering 

Cyclische theorie van 
Sorokin 
 
Postmodernisatietheorie 
van Inglehart 

  Materiële oorzaken: 
technologische vernieuwingen 
als motor van verandering 

Industrialisatietheorie 

Bovenindividuele 
processen 

Extern Cultuur als motor van 
verandering 

Diffusietheorieën 

  Materiële oorzaken: 
technologische vernieuwingen 
als motor van verandering 

Wereldsysteemtheorieën 

Actoren maken 
geschiedenis 

  Sociale 
hervormingsbewegingen 

 

De Human Development Index 

Het meten van recente sociale verandering kan cijfermatig worden uitgedrukt door 

gebruik te maken van statistische gegevens. De HDI meet de verwezenlijking – en dus de 

sociale verandering – van een land met betrekking tot drie aspecten van menselijk 

ontwikkelen: 

1. Levensverwachting 

2. Kennis 

3. Levensstandaard 
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1. Materialistische verklaringen: technologische theorieën 

1. Drie fases van maatschappelijke transformatie volgens Rose 

2. Technologische evolutie en ‘cultural lag’ 

3. Voorbeelden van technologische theorieën van sociale verandering 

a. De industrialisatiethese 

b. De opkomst van de postindustriële samenleving  

c. De netwerksamenleving in het informatietijdperk 

Technologische theorieën stellen algemeen dat 

1. Culturele en sociaalstructurele veranderingen afhankelijk zijn van 

technologische evoluties 

− IJzeren ploeg heeft bijgedragen tot overgang van horticulturen naar 

akkerbouwculturen 

− Hoeft niet beperkt te blijven tot materiële artefacten 

2. Nieuwe uitvindingen gedaan worden o.b.v. al bestaande elementen 

− Een uitvinding is het resultaat v/e nieuwe combinatie van bekende 

technieken of v/e nieuwe techniek, toegevoegd aan al bestaande 

technieken 

− Innovaties volgen uit pragmatische pogingen om tot oplossingen te 

komen voor concrete problemen waarmee mensen worden 

geconfronteerd 

3. De creatie van nieuwe technologieën enkel aanleiding geeft tot sociale 

verandering als ze de andere sferen v/d samenleving indirect beïnvloedt 

1. Drie fases van maatschappelijke transformatie volgens Rose (1967) 

1. Technische innovaties hebben een effect op het economische 

stelsel v/d maatschappij  

− Nieuwe technieken zorgen voor een wijziging i/d manier 

waarop goederen geproduceerd, verspreid en/of 

geconsumeerd worden 

− 18de eeuw: industrialisatieproces kwam in 

stroomversnelling door opkomst van stoommachine die 

aanleiding gaf tot meer kapitaalintensieve productie 

2. Veranderingen i/d economische structuur hebben een impact 

op de aard v/d te verrichten taken en de arbeidsverdeling 

− Eerste IR zorgde voor een fundamentele transformatie 

van textielnijverheid naar fabrieksarbeid 

3. Maatschappelijke sferen die slechts indirect met de 

economische sfeer verbonden zijn, passen zich aan aan de 

veranderingen i/d productie, distributie en consumptie 

− Zowel de sociale structuur als de cultuur past zich aan 

− Industrialisatie leidde tot een concentratie van fabrieken 

in en rondom de steden, migratie, urbanisatie …  
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2. Technologische evolutie en ‘cultural lag’ 

Cultural lag - Ogburn 

= Fenomeen waarbij de niet-materiële cultuur/adaptieve cultuur verandert 

trager dan de materiële cultuur t.g.v. bovenstaand veranderingsproces 

− Resultaat: continue sociale onaangepastheid tussen de twee vormen 

van cultuur 

− Één v/d belangrijkste oorzaken van sociale problemen i/d 

maatschappij 

− Gaat de materiële cultuur altijd aan de adaptieve cultuur vooraf? 

− Dit is niet het geval 

− Aanhangers erkennen dat er naast uitvindingen en ontdekkingen nog 

andere factoren zijn die tot sociale verandering kunnen leiden 

− Andere factoren houden wel rechtstreeks verband met 

productiviteit 

 

Structural lag - Riley 

= Nieuwe technologieën leiden tot wijzigingen i/d levensloop die niet 

adequaat gevolgd worden door veranderingen i/d maatschappelijke 

structuren 

− Tegenhanger van cultural lag 

− Sociale structuren zijn van dien aard dat merendeel van onze rollen 

geconcentreerd zijn i/e bepaalde fase van onze levensloop 

− Jongeren en jongvolwassenen studeren 

− Volwassenen zijn arbeidsactief en bouwen gezinsleven uit 

− Senioren genieten actief van hun vrije tijd 

− Dit resulteert in 

1. Roloverbelasting 

2. Problemen van werk-gezinsbalans bij volwassenen 

− Taken en rollen in onze samenleving kennen een sterke 

leeftijdsdifferentiatie 

− Leidt i/e samenleving van mensen met een hoge 

levensverwachting tot sociale problemen 

− Oplossing: sequentiële rolinvulling m.b.t. training, arbeid en vrije tijd 

ombuigen tot een parallelle rolinvulling 

− Leeftijdsdifferentiatie afbouwen en komen tot mensen in 

elke leeftijdsgroep die studeren, werken en ontspanning 

combineren 
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3. Voorbeelden van technologische theorieën van sociale verandering 

A. DE INDUSTRIALISATIETHESE 

= Technologische ontwikkelingen drijven de industrialisatie 

voort door verschillende stadia én moderne samenlevingen 

passen zich voortdurend aan veranderingen in die 

technologische realiteit aan 

 

B. DE OPKOMST VAN DE POSTINDUSTRIËLE SAMENLEVING 

− Bell stelt dat i/d tweede helft v/d 20ste eeuw westerse 

samenlevingen een totaal nieuwe fase van ontwikkeling zijn 

ingetreden 

− Opkomst v/e nieuw maatschappijtype dat grondig verschilt 

v/d traditionele industriële samenlevingen 

− Klemtoon op productie van diensten i.p.v. productie van 

goederen 

− Mens-mensrelaties centraal i.p.v. mens-machinerelaties 

 

Terwijl in industriële samenlevingen de dienstensector (tertiaire 

sector) afhankelijk is van de productie en distributie van goederen, 

ontwikkelt zich in een postindustriële samenleving een nieuwe 

tertiaire sector om tegemoet te komen aan nieuwe behoeften in het 

kader van het verhogen van de levenskwaliteit. 

− Tewerkstelling i/d sector v/d vrijetijdsbesteding, 

gezondheidszorg en het onderwijs nemen toe 

− Centraal staat het verhogen v/d levenskwaliteit i.p.v. de 

toename van productiviteit 

 

De bovengenoemde fases van maatschappelijke transformatie 

volgens Rose komen ook in de theorie van Bell terug. 

1. Technologische transformatie 

− Productie van goederen nr productie van diensten 

− Accumulatie van kapitaal nr accumulatie van kennis 

− Mens-machinerelaties nr mens-mensrelaties 

2. Transformaties i/d organisatie v/d economie 

− Kenniscentra (universiteiten) vervangen bedrijven als 

centrale economische actoren 

3. Transformaties in arbeid en sociale stratificatie 

− Opkomst v/d technici, professionelen en 

wetenschappers 

4. Veranderingen i/d andere maatschappelijke sferen 

− Centraal staat het vervullen van hogere behoeften en 

de kwaliteit van leven 
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Kritieken 

1. De tewerkstelling i/d tertiaire sector is wel sterk gestegen, 

maar die toename heeft het belang v/d secundaire sector 

niet ondergraven 

− Vooral primaire sector heeft aan belang moeten 

inboeten 

2. Het loopt niet zo’n vaart met de vervanging v/e consumptie 

van goederen door een consumptie van diensten 

− Onze samenleving evolueert naar een secundaire 

sector die meer en meer goederen produceert die 

het voor mensen mogelijk maakt om zelf in hun 

behoeften te voorzien 

− Zijn daardoor niet meer afhankelijk van diensten 

− De opkomst v/d televisie als vervanging voor de 

bioscoop 

3. Tertiaire sector kan niet onafhankelijke v/d secundaire 

sector groeien 

4. Nieuwe klasse van professionelen, ingenieurs en 

wetenschappers hebben geen echte controle verworven 

over de economie 

− Ze zijn niet meer dan enkel werknemers 

 

➔  Het idee dat postindustriële samenlevingen 

dienstenmaatschappijen zijn, kent steeds minder aanhangers. 

Sommigen stellen dat er een technologische transformatie in beide 

sectoren tegelijkertijd plaatsgrijpt. Die transformatie heeft 

betrekking op de opkomst van netwerkorganisaties en de ICT.  

 

C. DE NETWERKSAMENLEVING IN HET INFORMATIETIJDPERK  

Castells stelt dat er zich een fundamentele transformatie van de 

samenleving heeft voltrekt, die hij typeert als de opkomst van de 

netwerksamenleving. Die transformatie wordt gekenmerkt door 

1. Een nieuw technologisch paradigma 

− De kritische rol van kennis en informatie is niet meer 

zo doorslaggevend, wel de gelaagde opbouw van die 

informatie en de verspreiding ervan via 

netwerktechnologie 

− Gebruik van informatietechnologie om productie van 

kennis en informatie te verbeteren 

− Twee kennisdomeinen die zich vroeger gescheiden 

ontwikkelde, worden nu benaderd vanuit één 

gedeeld paradigma 
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2. Een nieuwe economische ordening 

− Is informationeel, globaal en netwerkgeorganiseerd 

− Economische productie is zo complex geworden 

− Cruciaal is de uitwisseling van informatie 

binnen bedrijven en binnen netwerken van 

bedrijven 

3. Een nieuwe organisatie van arbeid en tewerkstelling 

− Worden meer flexibel en individualiseren 

− Mensen werken meer tijdelijk, deeltijds en 

op zelfstandige basis 

− Onderscheid tussen  

− Self-programmable labour  

= In staat zijn om zichzelf voortdurend bij te 

scholen om zich te kunnen aanpassen aan de 

steeds wijzigende eisen v/e transformerende 

economie 

− Generic labor  

= Vervangbare arbeid en onderlinge 

verwisselbare taken 

− Digitale kloof/sociale tweedeling op vlak van 

verspreiding en gebruik van informatietechnologie 

neemt toe 

4. Transformaties in andere, niet rechtstreeks met de 

economische orde verbonden maatschappelijke domeinen 

− De culturele ruimte evolueert tot één grote 

multimediale ruimte door opkomst v/h internet 

− Ontstaan van een gedeelde en globale cultuur en 

taal 

− Creëren van ruimte om culturele verscheidenheid tot 

uitdrukking te brengen 

− Ontstaan van reële virtualiteit 

− Timeless time 

− Tijd is tijdloos omdat tijdsdimensie eruit 

verwijderd wordt of omdat verleden, heden 

en toekomst vermengd raken. 

− Nieuwe conceptie van plaats (Castells) 

− Van space of places naar space of flows 

− Betekenis en geografische locatie zijn 

niet meer met elkaar verbonden 

− Netwerken verbinden geografisch 

ver van elkaar verwijderde lokale 

culturen 

− Netwerken geven aanleiding tot 

ontwikkeling van nieuwe gedeelde 

culturen en betekenissen 
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2. Idealistische theorieën: cultuur als motor van sociale verandering 
1. De cyclische theorie van Pitrim Sorokin 

2. De postmodernisatietheorie van Ronalsd Inglehart 

De theorie van Max Weber ter verklaring van de opkomst van het kapitalisme in 

Europa is een voorbeeld van een cultuursociologische verklaring voor sociale 

verandering. 

1. De cyclische theorie van Pitrim Sorokin 

De cyclische theorie beschouwt veranderingsprocessen in termen van 

cyclische bewegingen, historische fluctuaties of steeds terugkerende 

veranderingspatronen. 

Culturele geestesgesteldheid 

= Een bepaalde mentaliteit die elke gemeenschap kenmerkt. 

− Vormt het uitgangspunt v/d theorie 

− Bepaalt de sociale werkelijkheid 

 

Er zijn drie types van visies op de sociale werkelijkheid. 

Idealistic is het harmonieus geheel van de belangrijkste aspecten van beide 

extreme types. Het impliceert een meer rationele wereldbeschouwing. 

 SENSATE IDEATIONAL 

WERKELIJKHEID Wordt gedefinieerd o.b.v. 

zintuigelijke ervaringen 

Houdt rechtstreeks 

verband met de geest 

BEHEERSING  De omgeving en de 

uitbreiding v/d materiële 

aspecten v/d cultuur 

De eigen persoon 

REALITEIT Materieel en empirisch Bewustzijn en 

transcendent 

BEHOEFTEN Fysische aard Spirituele aard 

VOORUITGANG Beheersing v/h externe 

milieu 

Zelfbeheersing 

KUNST Gericht op vermaak  Symbolische voorstelling 

van hogere waarden 

BASISKARAKTER Extravert Introvert 

BRON VAN 

KENNIS 

Observatie en 

experimenten 

Intuïtie en geloof in 

innerlijke ervaringen 

 

Als we weten welke geestesgesteldheden in een bepaalde maatschappij 

overheersen, dan kunnen we gemakkelijk het algemene karakter van kunst, 

muziek, wetenschap … begrijpen, evenals de dominante vormen van sociale 

relaties. 
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Cyclisch 

− De drie geestesgesteldheden volgen elkaar i/d geschiedenis op i/d 

vorm van cyclische bewegingen 

− Bij de overgang v/h ene extreme naar het andere is er telkens een 

tussenperiode, gekenmerkt door het idealistic stelsel 

− Telkens als een limiet bijna bereikt is, volgt er een teruggang 

 

Kritiek 

− Methodologisch: overvloedig gebruik van kwantitatieve gegevens en 

ruwe karakter v/d aangewende meetmethodes 

− Bij deze werkwijze speelt de eigen subjectieve visie een belangrijke 

rol 

− Theorie verschaft geen inzicht i/d factoren die de dynamiek v/d 

maatschappij bepalen 

− Onder welke condities ontwikkelt zich een sensate of een 

ideational cultuur? 

2. De postmodernisatietheorie van Ronald Inglehart 

Inglehart stelt dat culturele evoluties niet alleen volgen op wijzigingen in het 

economische stelsel, maar dat ze ook aan die transformaties kunnen 

voorafgaan en die transformaties kunnen bepalen. 

Een materialistisch/modern waardepatroon moet plaats maken voor een 

postmaterialistisch/post modern waardepatroon. De kerninstellingen van 

de moderne samenleving verliezen langzaam hun functionaliteit omdat ze 

niet tegemoet kunnen komen aan nieuwe behoeften en waarden. 
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De vraag is waar die nieuwe postmoderne/postmaterialistische waarden 

vandaan komen of welke culturele veranderingen aan de basis liggen van de 

overgang naar een nieuw patroon. Om die vraag te beantwoorden, 

ontwikkelt Inglehart een verklaring over intergenerationele 

waardeverandering, opgebouwd rondom twee hypotheses: 

1. Schaarstehypothese 

− De doelstellingen of kernwaarden van personen vormen een 

weerspiegeling v/d socio-economische situatie waarin ze 

vertoeven 

− Materiële schaarste: nadruk op realisatie van materialistische 

waarden 

− Materiële overvloed: aandacht voor hogere behoeften neemt 

toe 

2. Socialisatiehyptohese 

− De basispersoonlijkheid wordt gevormd gedurende de 

primaire socialisatie 

− Secundaire socialisatie is even belangrijk maar ondergeschikt 

− Latere levenservaringen veranderen de 

basispersoonlijkheid niet fundamenteel 

− Veranderingen i/d kernwaarden o.i.v. maatschappelijke 

evoluties grijpen heel langzaam plaats 

 

Beide hypothesen helpen samen verklaren waarom de relatie tussen de 

economische welvaart en het dominerende waardepatroon van een 

samenleving niet eenduidig is: ook in welvarende samenlevingen leggen 

mensen immers nadruk op materialistische waardepatronen. Dit komt niet 

door de socio-economische situatie op zich, maar de socio-economische 

context waarin de basispersoonlijkheid werd gevormd. 
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Samenlevingen hebben de laatste eeuwen dus een culturele evolutie 

doorgemaakt die bestaat uit twee deelprocessen: modernisatie en 

postmodernisatie. 

Modernisatie  

− Evolutie van traditionele maatschappijen tot moderne 

samenlevingen 

− Door economische groei en industrialisatie 

− Overgang van gezagsverhouding gebaseerd op traditie naar 

gezagsverhouding gebaseerd op rationaliteit 

− Overgang van religieus gemeenschappelijk normen- en 

waardenstelsel naar waarden en normen die prestatie centraal 

stellen 

− Van toegeschreven statuskenmerken naar verworven 

statuskenmerken 

− Secularisatie en bureaucratisering 

 

Postmodernisatie 

− Van economische groei en industrialisatie naar maximalisatie van 

levenskansen en subjectieve welbevinden 

− Van prestatiegerichtheid naar postmaterialistische waarden en 

normen 

− Niet alleen traditionele gezagsverhoudingen maar ook moderne, 

rationele-legale gezagsverhoudingen 

− Politici, wetenschap, geneeskunde … 

 

Kritiek op theorie 

1. Hij gaat uit v/e evolutionair denkkader 

− Stelt dat modernisatie en postmodernisatie een evolutie 

inhouden van minder naar meer aangepaste samenlevingen, 

van meer eenvoudig naar meer complexe 

2. Stelt maatschappelijke transformaties voor als veranderingen die 

zich binnen samenlevingen ontplooien 

− Negeert dat samenlevingen deel uitmaken v/e ruimer geheel 

en elkaar onderling beïnvloeden 

  

World Values Surveys 

− Onderzoek naar waarden en waardeveranderingen in tientallen 

hedendaagse samenlevingen 

− O.l.v. Inglehart 
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3. Culturele diffusietheorieën 
Culturele diffusietheorieën beschouwen ‘cultureel contact’ als dé bron van sociale 

veranderingen. 

− Meer aandacht voor de invloed die samenlevingen hebben op elkaar 

− Stellen dat veranderingen i/d maatschappij zullen voorkomen t.g.v. contact met 

andere cultuurgemeenschappen 

− Contact met andere culturen is een noodzakelijke voorwaarde voor sociale 

veranderingen 

− Geïsoleerde maatschappijen hebben over het algemeen een weinig 

dynamisch, vrij stabiel en stagnerend karakter 

− Wijzen op een aantal factoren die de overname v/d culturele elementen 

vergemakkelijken 

− Materiële aspecten v/e cultuur worden gemakkelijker overgenomen dan 

niet-materiële 

− Culturele elementen verspreiden het gemakkelijkst wanneer er tussen twee 

maatschappijen al gedurende geruime tijd een zeker contact bestaat 

− Een niet zo sterke sociaal geïntegreerde maatschappij zal gemakkelijker 

culturele elementen kunnen overnemen 

− Elementen v/e vreemde cultuur die niet in conflict zijn met de dominerende 

waarden i/d gemeenschap, zullen gemakkelijker worden overgenomen dan 

elementen die daarmee wel in conflict zijn 

 

Diffusie  

= Een proces waarbij cultuurelementen of systemen van cultuurelementen zich 

verspreiden, waarbij ontdekkingen of uitvindingen of nieuwe instellingen, 

aangenomen in een bepaalde regio, door samenlevingen in nabijgelegen gebieden 

worden overgenomen, tot ze zich over de hele aardbol hebben verspreid. 

− Diffusietheorieën als alternatief voor evolutionaire theorieën van sociale verandering 

− Maar diffusietheorieën laten toe om na te denken hoe samenlevingen elkaar 

beïnvloeden 

 

Cultuur dominante centra 

− Hieruit stralen vernieuwingen naar de omgeving 

− Hoe verder samenlevingen verwijderd zijn v/d dominante centra, hoe minder 

ontwikkeld en hoe meer marginaal ze zijn 
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Neolithische revolutie 

− Overgang van jagers-verzamelaarscultuur naar landbouwsamenlevingen  

− Bespreking van deze overgang a.d.h.v. diffusie – Carter 

− Er zijn twee soorten van diffusie mogelijk 

1. Rechtstreekse diffusie 

− Grijpt plaats wanneer bevolkingsgroepen migreren en hun 

gebruiken in nieuwe locaties voortzetten of wanneer 

objecten en materialen zich verspreiden 

2. Stimulusdiffusie  

− Heeft betrekking op de verspreiding van ideeën 

− Jagers en verzamelaars kenden de cruciale aspecten v/h 

landbouwproductieproces, maar waren niet geneigd om dit over te nemen 

omdat het eerder een kost dan een winst inhield 

− De landbouwproductie is superieur aan jagen en verzamelen waardoor de 

diffusie ervan vanzelfsprekend is 

− In vraag stellen of enkel diffusieprocessen hebben gezorgd voor een 

wereldwijde overgang naar landbouwsamenlevingen 

− Een omstandigheid die daartoe heeft bijgedragen is de toename v/d 

bevolking en de druk die daardoor ontstond op de omgeving 

 

Kritiek diffusietheorieën 

1. Ze handelen niet over de sociale veranderingsprocessen zelf, maar alleen over de 

wijze waarop die zich verspreid hebben 

2. Ze zeggen weinig over de specifieke voorwaarden waaronder bepaalde elementen 

zich zullen verspreiding 

  

Culturele diffusie 

− Opdat culturele diffusie zou kunnen plaatsvinden, moeten er tussen verschillende 

culturen contacten en vormen van communicatie plaatsvinden 

− Belangrijk kanaal van culturele diffusie is migratie 

− Migranten brengen hun eigen cultuur en gebruiken mee 

− Naar gelang het streven tot integratie of assimilatie kunnen ze die behoeften 

behouden of verliezen 

− Omgekeerde beweging is ook mogelijk 

− Bepaalde aspecten v/d migrantencultuur worden door de lokale 

bevolking overgenomen 

− 19de eeuw in Noord-Frankrijk tijdens immigratie van Vlaamse arbeiders 
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4. De wereldsysteemtheorie van I. Wallerstein 

− Ontwikkeld als reactie tegen de modernisatietheorie 

− Modernisatietheorie m.b.t. landen uit het Zuiden gaan ervan uit dat die jonge naties 

zich i/d premoderne fasen van hun ontwikkeling bevonden en dat het traditionele 

samenlevingen waren die pas tot volle economische ontwikkeling zouden komen 

wanneer ze hun premoderne cultuur ontgroeiden 

 

Convergentiehypothese 

− Stelt dat alle samenleving o.i.v. de industrialisatie met dezelfde maatschappelijke 

problemen geconfronteerd worden waardoor ze soortelijke oplossingen vinden en 

bijgevolg op de lange duur meer en meer op elkaar zullen lijken 

− Vandaar de relevantie van het onderscheid tussen traditionele en moderne landen 

− Gevolgen v/d opkomst v/e industriële economie leiden tot de opkomst van 

moderne samenlevingen, ongeacht hun traditionele historische achtergrond 

 

Dependencia- of de afhankelijkheidstheorie 

− Wijst de Zuid-Amerikaanse economische en culturele afhankelijkheid van Noord-

Amerika aan als de voornaamste oorzaak v/d differentiële ontwikkeling van beide 

samenlevingen 

− Onderontwikkeling en ontwikkeling waren geen verschillende fases i/e proces van 

modernisatie, maar twee zijden van één relatie van dominantie en onderwerping 

 

Wereldsysteem 

− Relatie van ongelijke ruil en afhankelijkheid is meer dan een (bilaterale of dyadische) 

verhouding tussen staten 

− Volgens Wallerstein is dat onderdeel v/d kapitalistische wereldeconomie die 

aan de basis ligt v/e wereldsysteem van staten en een specifieke sociale 

organisatie heeft 

= Een multiculturele, territoriale arbeidsdeling met één systeem voor de productie 

en ruil van alle goederen en ruwe grondstoffen die noodzakelijk zijn voor het 

dagelijkse bestaan van zijn inwoners 

− Belangrijkste twee soorten wereldsystemen 

1. Wereldimperia  

− Romeinse Rijk, Sovjet-Unie … 

2. Wereldeconomieën  

− Kapitalistische wereldeconomie 
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Kern, semiperiferie en periferie 

 KERN PERIFERIE SEMIPERIFERIE 

WAAR Noord-Amerika, 

West-Europa en 

Japan 

Grote delen van 

Azië, Afrika en 

Latijns-Amerika 

− Schemerzone tussen 

kern en periferie 

− Onderontwikkeling 

v/d periferie is het 

gevolg v/h feit dat 

processen van 

kapitaalsaccumulatie 

i/d kern he 

economische surplus 

dat gegenereerd 

wordt i/d periferie 

doet afvloeien naar 

de kern 

− Gevolg: ongelijke 

economische 

ontwikkeling in kern 

en periferie + verder 

uitdiepen v/d relatie 

van ongelijke ruil, 

afhankelijkheid en 

uitbuiting 

STEDEN Goed ontwikkeld Vergaan i/d 

sociale 

problemen 

ECONOMISCHE 
PRODUCTIE 

Kapitaalintensief 

en 

gedifferentieerd 

Arbeidsintensief 

en weinig 

gedifferentieerd  

LANDBOUW Technologisch 

sterk ontwikkeld 

 

ARBEID Hoge 

arbeidslonen en 

hoge 

productiviteit 

Lonen en 

productiviteit zijn 

laag 

SOCIALE 
KLASSENVORMING 

Sterk 

uitgesproken 

Verloopt traag 

STAATSVORMING Geslaagd  Verloopt traag 

 

Drie cycli 

1. Economische cyclus 

−    Fluctuaties in vraag en aanbod 

−    Draagt bij tot delokalisatie van bedrijven vanwege de nood aan goedkope 

arbeidskrachten 

−    Westen naar China 

2. Sociale cyclus 

−    Wijzigende machtsverhoudingen tussen de staten i/d kern v/h 

wereldsysteem en de opkomst van hegemonische kernmachten (hegemonie 

= heerschappij) 

−    Reactie op eerste cyclus 

−    Sterke toename v/h aantal stakingen in China, onder meer gericht op het 

verbeteren v/d koopkracht v/d arbeiders 

3. Politieke cyclus 

−    Terugtrekking v/d US uit Irak, onder meer vanwege de socio-economische 

gevolgen voor de Amerikaanse samenleving v/d extreem hoge kostprijs v/d 

oorlog 

 

➔ Zorgen ervoor dat de posities van staten i/h wereldsysteem wijzigen 
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Kritiek 

1. Negatieve en pessimistische bandering v/d invloed v/d internationale 

economische verhoudingen 

− Economische ontwikkelingen en integratie i/d wereldeconomie hoeven 

geen tegenstelling in te houden voor landen uit het Zuiden 

− Zuid-Korea en Vietnam 

2. Te weinig aandacht voor andere economische factoren 

3. Te weinig aandacht voor de enorme waaier aan culturen  

− Negeert de culturele diversiteit omdat Wallerstein zeer sterk de nadruk 

legt op de dominante invloed v/d cultuur v/d kernlanden 

5. Theorie van de sociale hervormingsbeweging 
A. BEGRIPSOMSCHRIJVING EN STUDIEVELD 

− Het begrip ‘sociale beweging’ dekt een geheel van niet-

geïnstitutionaliseerde praktijken en vertogen die tot doel hebben sociale 

verandering teweeg te brengen m.b.t. bepaalde deelaspecten van de 

samenleving. 

− Zijn gebaseerd op praktijken en vertogen die niet algemeen gedeeld worden 

door alle groepen i/d samenleving 

− Worden tegengewerkt door machtshebbers of tegenbewegingen 

− Zijn niet goed ingebed i/d dagelijkse praktijk omdat ze een situatie wensen 

te realiseren die nog niet bestaat 

− Moeten een sociale basis hebben (support base) 

= Het geheel van mensen dat geacht wordt de beweging te steunen 

− Typerende kenmerken 

1. Alle sociale bewegingen ontstaan binnen een specifiek geheel van 

historische, culturele en structurele voorwaarden 

2. Wanneer een beweging ontstaat, rijzen een aantal problemen op 

m.b.t. participatie in die bewegingen 

3. Elke sociale beweging is in zekere mate georganiseerd: het meest 

zichtbare aspect zijn de Social Movements Organizations (SMO) 

4. Door het enkele feit van bestaan hebben sociale bewegingen 

gevolgen, hoe minimaal die ook zijn 
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B. ONTSTAAN VAN SOCIALE BEWEGINGEN 

− I/h verleden werd dit negatief benaderd 

− Bewegingen ontstonden wanneer er snelle sociale veranderingen 

plaatsvonden of wanneer de maatschappelijke verhoudingen onder spanning 

kwamen te staan 

 

 

  

Theorie van Blumer 

− Gaat uit v/d veronderstelling dat sociale verandering afhankelijk si van 

sociale hervormingsbewegingen 

− Uitgangspunt: een aantal personen zullen bewust worden v/d noodzaak 

aan sociale vernieuwing wanneer de bestaande maatschappelijke 

organisatie of bepaalde aspecten daarvan niet langer voldoen aan de 

behoeften  

− Men realiseert zich dus dat een verandering de hele gemeenschap ten 

goede zou komen, maar de overgrote meerderheid v/d leden v/d 

maatschappij is zich nog niet bewust van enig probleem 
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1. MACROSOCIOLOGISCHE EN STRUCTURELE DETERMINANTEN 

− Vandaag een positieve benadering 

− Sociale bewegingen worden beschouwd als een andere manier om 

aan politiek te doen 

Political opportunity structure 

− Structurele distributie van politieke kansen 

− Sociale determinanten 

1. De ontvankelijkheid of kwetsbaarheid v/h politieke 

systeem zorgt voor georganiseerd protest 

2. Afwezigheid van repressie 

− Pogingen om bewegingen de kop in te drukken, 

leiden tot toename van ontevredenheid en tot 

versterking v/h protest 

3. Aanwezigheid van al bestaande organisatie 

− Bieden een netwerk aan dat kan worden gebruikt 

om te mobiliseren 

4. De omvang v/d staatsinmenging i/d privésfeer 

− Kan aanleiding geven tot het ontstaan van nieuwe 

sociale bewegingen 

− Structurele veranderingen brachten de staat ertoe 

zin controle uit te breiden tot domeinen die vroeger 

tot de privésfeer behoorden 

− Werden daardoor onderdeel v/h publieke domein en 

voorwerp voor openlijk conflict 

− NSM (New Social Movements) proberen die 

gebieden opnieuw v/d staat afhandig te maken 

− Vrouwenbeweging, euthanasiebeweging … 

− Strategie die SMO’s volgen, is afhankelijk v/h politieke systeem 

waarin ze functioneren 

− I/e repressieve eenpartijstaat wordt meestal clandestien 

gewerkt 

− I/e tweepartijensysteem ontstaan meestal 

belangengroepen maar omvorming v/e SMO tot nieuwe 

politieke partij heeft weinig kans op slagen 

− I/e meerpartijenstelsel kan dat wel en kan zelfs overgaan tot 

gewapende opstand of destabilisatie 

 

➔ Structurele factoren bieden geen volledig verklaring voor ontstaan 

van sociale bewegingen 

− Noodzaak om microsociologische aspecten erbij te 

betrekken 
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2. MESO- EN MICROSOCIOLOGISCHE DETERMINANTEN EN 

BETEKENISSYSTEMEN 

− Microsociologische determinanten 

− Hebben vooral betrekking op de wijze waarop klachten 

worden geïnterpreteerd en hoe deze die interpretaties in 

handelen omzetten 

− Voordat ontevreden mensen tot actie overgaan, moet er een 

herdefinitie komen v/e situatie als ‘onjuist en onveranderlijk’ 

naar ‘onjuist en veranderlijk’ 

− Determinanten 

1. Ongewenste factoren 

− Vervreemding, sociale isolatie … 

− Later vervangen door rational choice 

paradigma 

− Mensen participeren in sociale 

beweging omdat de winsten die ze 

verwachten groter zijn dan de 

investeringen die ze moeten doen 

2. Belang v/d kenmerken v/d sociale netwerken 

waartoe men behoort 

− Sociale bewegingen hebben de neiging om 

hun leden te rekruteren uit bestaande 

netwerken 

− Meso-socioilogische determinanten 

− Verwijzen naar organisaties en hun kenmerken 

− Resource mobilization 

− Organisaties zijn belangrijk i/h mobiliseren van 

voldoende materiaal/steun opdat de beweging het 

hoofd zou kunnen bieden aan de uitdagingen 

waarvoor ze staan 

− Functionele differentiatie/zekere arbeidsindeling 

− Specifieke vormen van machtsuitoefening 

 

C. DE GEVOLGEN VAN EEN SOCIALE BEWEGING VOOR DE SAMENLEVING 

− Effecten kunnen pas na verloop van tijd tot uiting komen 

− Sociale bewegingen brengen eerder culturele dan structurele veranderingen 

teweeg 

− Uiten zich in gewijzigde attitudes tegenover hete hangijzers 

− Een gewijzigde attitude leidt dus niet noodzakelijk tot een structurele 

verandering 

− Belangrijk element in bijdrage tot succes is reframing 

− Het passend herinterpreteren v/h probleem dat men wenst aan te 

pakken 
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D. REVOLUTIES 

− BEGRIPSOMSCHRIJVING 

− = Een geheel van sociale processen waarbij politieke conflicten én 

veranderingen in de verhoudingen tussen sociale klassen centraal 

staan 

− Brengen een totale maatschappelijke verandering teweeg 

− Onderscheiden van rebellie en staatsgrepen 

− Rebellie heeft betrekking op de opstand van ondergeschikte 

sociale klassen die gericht zijn op verbetering v/d 

levensvoorwaarden, maar brengen geen totale 

maatschappelijke verandering teweeg 

− Een staatsgreep vervangt het leiderschap v/e 

staatsstructuur, maar wijzigt de maatschappelijke 

verhoudingen niet ingrijpend 

− VERKLARING 

− Sociaalpsychologische verklaring 

− Klemtoon op gemoedsgesteltenissen 

− Hoe mensen die processen ervaren staat centraal 

− Revolutie wanneer na lange periode van objectieve 

economische en sociale ontwikkeling een periode van 

scherpe terugval is 

− Wet van rijzende verwachtingen 

− Periode van voorspoed doet verwachtingen ontstaan 

dat noden continu zullen kunnen worden geledigd 

− Bij terugval ontstaan verwachtingen dat gegroeide 

mogelijkheid om aan behoeftes te voldoen, zal 

blijven behouden 

− Ontevredenheid over het niet voortzetten van deze 

trend 

− Sociaalstructurele verklaring 

− Wijst op het belang van zowel externe als interne factoren 

− Benadrukt de relaties tussen verschillende elites 

− De sociale klassentegenstellingen liggen niet zozeer aan de 

basis van revoluties maar veroorzaken wel politieke crisissen 

als gevolg van internationale competitie 

4. Slotbeschouwing 
Conflicten … 

− Drijvende kracht v/h sociale gebeuren 

− Krijgen een positieve connotatie 

− Verhindert de verstarring v/e sociaal systeem 

− Bevordert de vooruitgang v/e samenleving  

Verschillende elementen ter verklaring van sociale verandering beïnvloeden elkaar … 

− Technologische veranderingen leiden tot nieuwe productiemethoden en verhoudingen 

− Nieuwe klassenverhoudingen kunnen bijdragen tot sociale onevenwichten 

− Herstel v/h sociale evenwicht kan beginnen i/d vorm v/e sociale beweging 


