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slide 16 deel 2 

Zodra je in een groep zitten evolueert deze in 4 fasen: 

1. Forming: vormen van de groep 

2. Storming: wie krijgt welke rol → fase met meeste conflicten 

3. Norming: men komt tot een consensus en bakent de doelen van de groep af 

4. Performing 
 

Slide 24  

Halo effect = effect waarbij we kwaliteiten aan iemand toeschrijven, op basis van deze toeschrijving 
gaan we alleen maar positief naar de persoon kijken 

Horn effect = negatieve eigenschap aan persoon toeschrijven, je gaat allerlei andere negatieve 
kwaliteiten aan de persoon koppelen 

Slide 28 

We leven in een meritocratie: de beloningen gaan alleen naar de mensen die het verdienen (de 
hardwerkende, slimme mensen). Het klinkt mooi maar er is ook een ‘nadeel’ aan: als je echt gelooft 
dat degene die aan de top verdienen daar te staan, dan geloof je ook dat wie aan de bottom staat 
dat ook verdient 

Er zijn 3 zaken dat we hiertegen kunnen doen: 

1. Denk niet dat iedereen zijn positie verdient 

2. Maak je eigen definitie van succes 

3. Laat je diploma je positie/status niet beslissen 

Slide 31 

Bv.: Je pleegt een crimineel feit en er wordt verwacht dat je je tijd uitzet, geen ruzie maakt… → muss-
erwarten  

Bv.: Wanneer iemand ontsnapt uit de gevangenis, krijgt deze geen extra straf als hij weer gepakt 
wordt → soll  

Bv.: Wanneer iemand ontsnapt en hij krijgt wel extra straf → muss-erwarten  

Bv.: Je klapt om 20h voor het harde werk van de zorgverleners → kann-erwarten 
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Intern rolconflict = moeder net gescheiden en kind doet het niet goed op school, enerzijds verwacht 
je dat ze zorgzaam is en begrip toont en anderzijds verwacht je dat ze sanctioneert  



Extern rolconflict = je kind is ziek op school en wordt gebeld om hem op te halen terwijl je tegelijk de 
taak van je baas krijgt om een vergadering te leiden  

Een rolconflict is geen psychologisch fenomeen. Het gaat om een structureel gegeven 

De stabiliteit van rollenstellen 

Ons dagelijks leven is geen aaneenrijging van conflicten en dat komt door sociale mechanismen die 
de nodige stabiliteit geven aan rollenstellen 

o Verwachtingen van de belangrijkste spelers: dat aan een rollenspeler geen of weinig vrijheid 
gegeven wordt zorgt voor stabiliteit, hij heeft dan geen keuze zoals wanneer je directeur iets zegt, 
alleen hij heeft het voor het zeggen 

o Verduidelijken: positiebekleder kan zich op verschillende manieren bevrijden van een situatie van 
één tegen allen, hij kan uiteenlopende en soms tegengestelde verwachtingen die bestaan aan alle 
deelnemers van het rollenstel duidelijk maken, leraar kan vb. moeilijk tegelijk streng en begrijpend 
en kameraad zijn 

o Rolbetrokken gedrag afschermen: de deelnemers aan het rollenstel zijn niet of minder gemakkelijk 
in staat om na te gaan of het feitelijke gedrag van de positiebekleder wel aan hun verwachtingen 
beantwoordt. Positiebekleder staat minder onder sociale druk 

o Inperken van rollenstel bij te uiteenlopende verwachtingen: er komt vanzelf een grote consensus 
tot stand. Het radicaalst kan een rollenspeler een tegenspeler uit het rollenstel stoten of zelf het 
rollenstel verlaten 
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Statussymbolen kunnen leiden tot sociale fraude = mensen suggereren met behulp van uiterlijke 
kenmerken en materiële bezittingen een status waarop zij nog geen aanspraak kunnen maken Bv.: 
een gsm en grote TV bij mensen in armoede  

àstatussymbolen dragen bij dat sociale afstand tussen hogeren en lageren in stand wordt gehouden 
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KENMERKEN VAN SOCIALE NETWERKEN  

àStructurele kenmerken: bepaalt toegang die de leden van het netwerk hebben tot de materiële en 
immateriële goederen die erin opgeslagen zijn 

1. Omvang/grootte: een groter netwerk beschikt over meer hulpbronnen; aantal contacten 

2. Dichtheid/hechtheid: verhouding tussen actuele en potentiële relaties; mate waarin elk individu 
verbonden is met andere individuen 

a. Kleinere netwerken zijn hechter, dus hebben betere toegang tot sociale goederen in dat netwerk 
b. Goederen buiten eigen netwerk zijn moeilijker te bereiken 

 3. Diversiteit: mensen op verschillende sociale posities betekent een ruimere waaier aan sociale 
goederen; mensen in verschillende posities toegang tot dezelfde groep 

 4. Centraliteit: mate waarin onderlinge interacties zijn gestructureerd rond 1 of meerdere centrale 
actoren; mate waarin relaties toegang hebben tot zelfde persoon 



àInteractionele kenmerken: hebben betrekking op aard van de relaties tussen ‘ego’ en andere 
actoren in het netwerk 

AARD VAN INTERACTIES 

= verloop van de relaties tussen ego en de andere actoren in zijn/haar netwerk 

1. Frequentie/duur van de aanwezigheid 

2. Emotionele draagwijdte van de aanwezigheid (betrokkenheid) 

3. Multiplexiteit: aantal domeinen waarop men aanwezig is in het leven van het ego 

a. Hoge score betekent een sterke band: hoog emotioneel gehalte (vrienden en familie) 

b. Lage score betekent zwakke band: instrumenteel (mensen buiten eigen netwerk) 

c. Strength of weak ties: informatie halen uit afgelegen delen van het sociale netwerk 

à Sterkte: manier waarop anderen aanwezig zijn in het leven van ego: frequentie of duur van 
aanwezigheid, emotionele draagwijdte van aanwezigheid en aantal domeinen waarop men in het 
leven van ego aanwezig is à hoog: sterke banden (hoog emotioneel gehalte) 

à zwakker banden: instrumentele aard 

àzwakke en sterke banden lopen door elkaar bij mensen hoog in de sociale hiërarchie; terwijl dit bij 
arme mensen niet het geval is à raken moeilijk uit armoede want mensen dichtbij hen hebben 
zelfde probleem à armoede: beperkte toegang tot hooggewaardeerde sociale goederen 

BESTUDEREN VAN SOCIAAL NETWERK 

Een persoonlijk(ego) netwerk bestuderen is een manier om sociale netwerken te bestuderen 

o Eerste zone van het persoonlijke netwerk: verzameling actoren met wie het ego rechtstreeks 
interacteert 

➢ Waarneembare relaties tussen sociale posities 

➢ Bepalen toegang van positiebekleders tot sociale goederen 

o Tweede zone van het persoonlijke netwerk: alle mensen die het ego via actoren uit eerste zone 
bereikt of kan bereiken 

➢ Potentiële relaties via een positienetwerk 

o Derde zone van het persoonlijke netwerk: alle actoren die het ego ‘via via’ kan bereiken 

➢ Overlappingen tussen persoonlijke netwerken = privésfeer daartussen 
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Putnam: sociaal kapitaal bestaat uit 3 componenten 

àDeze 3 componenten zijn versterkend en cumulatief 

1. Vertrouwen 



➢ Vertrouwen hebben dat de andere persoon het gedrag dat je verwacht ook gaat stellen, er is ook 
vertrouwen in reciprociteit: als jij iets geeft of doet dan gaat de andere persoon dat ook doen 

➢ Het gaat niet direct iets onmiddellijk terug krijgen, het gaat eerder over dat als je iets geeft, je 
vroeg of laat iets terugkrijgt (Bv.: je gaat werken omdat je weet dat er pensioenen zijn) 

2. Gedeelde waarden en normen: commitment & betrokkenheid 

3. Formele en informele netwerken 

➢ Formeel: investeren in arbeid en in ruil een loon krijgen (bv.: burgers van België) 

➢ Informeel: affectie & liefde geven aan je partner en ook terugkrijgen (bv.: gezin) 
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Putnam: het sociaal kapitalisme is in het hedendaagse westen aan het afbrokkelen 

o Bowling alone: verenigingsleven is aan het verloren gaan 

o 1) netwerken worden kleiner door individualisering waardoor 2) er minder gedeelde waarden en 
normen zijn en waardoor ook 3) het vertrouwen achteruit gaat 

Bowling alone 

In zijn boek wordt sociaal kapitaal (de verbindingen van onze maatschappij) besproken, waarbij hij 
zegt dat het afbreekt en ook de netwerken, het vertrouwen en wederkerigheid tussen deze 
connecties die er bij betrokken zijn. Mensen gaan in plaats van in verenigingen, alleen bowlen: bv.: 
vroeger speelden kinderen buiten samen, de ouders konden met de buren praten en verbindingen 
werden gemaakt. Nu spelen kinderen nog voetbal, maar alleen op hun kamer met videogames. De 
kinderen zijn allemaal betrokken, alleen niet samen. Er worden geen verbindingen gemaakt. 

Sociaal kapitaal produceert volgens Putnam productiviteit, gezondheid, opvoeding, veiligheid en de 
economie en we zijn dus genoodzaakt te her-connecteren. 

Slide 65 (filmpje) 

VOORBEELD: VERTROUWEN EN HET OPVOLGEN VAN DE CORONAMAATREGELEN 

Wanneer gaan burgers de coronamaatregelen opvolgen? 

o Overtuigd worden dat de maatregelen belangrijk zijn en dat de overheid de juiste beslissingen 
nemen 

o Vertrouwen in de wetenschap (vaccins) 

Grote Coronastudie: vragen rond vertrouwen in de overheid en de experts die adviezen geven 

Groen = ziekenhuis opnames 

Rood = aantal sterfgevallen 

→ 2 duidelijke pieken in voorjaar en najaar met daartussen de zomer met weinig besmettingen 

→ We stellen in 7 periodes bevragingen (blauwe cirkels) 

Evolutie in vertrouwen doorheen de crisis 



Vertrouwen = relatie tssn personen (overheid, organisatie) en je vertrouwt dat ze iets gaan doen wat 
je verwacht 

Vertrouwensproces in 3 stappen: (1) beoordeling van betrouwbaarheid → (2) werkelijke beslissing 
om iemand te vertrouwen of niet → (3) acties/gedrag gebaseerd op vertrouwen (bv.: opvolgen 
maatregelen) 

Rally-round the flag effect = tijdens een crisis krijgt het vertrouwen in de overheid in eerste plaats 
een boost 

o Is slechts een tijdelijk effect: vertrouwen neemt af in latere fasen van de crisis 

Paars = vertrouwen in de federale overheid 

Blauw = vertrouwen in experts 

Bij de eerste lockdown ligt het vertrouwen in de overheid het hoogste, hoger dan wanneer het goed 
gaat (geen crisis) 

Snelle daling in vertrouwen = rally round the flag 

Vertrouwen in de experten (wetenschap) → vertrouwen in de overheid die aspecten gebruiken dat in 
lijn ligt met wat experten willen : blijft hoog 

o Wanneer er in tijden van hoge besmettingen door de overheid geluisterd wordt naar wat de 
experts willen, lenen ze hun vertrouwen van het vertrouwen dat de mensen in de experts 
(wetenschap) hebben 

o We kunnen dit zien aan het begin en einde van de grafiek 

o In de zomer ligt het vertrouwen in beide verder uit elkaar, er is dan discussie tussen de experten en 
overheid 

Verschil in vertrouwen tussen overheidsniveaus 

1. Eerst heel hoog vertrouwen in alle binnenlandse overheden (Federaal + Vlaams + Lokaal) 

o Gezamenlijke daling tot tegen de zomer = rally round the flag effect 

o Men maakt in het begin weinig onderscheid tussen de verschillende overheidsniveaus 

2. Zomer 2020: vertrouwen in de lokale overheid schiet de hoogte in + vertrouwen in de federale 
overheid zakt tot een dieptepunt (rode lijn) 

3. Na zomer 2020: toename vertrouwen federale overheid → nieuwe regering De Croo = politiek 
effect 

àHet vertrouwen in de EU is opmerkelijk lager dan in normale tijden, normaal is het vertrouwen in 
de EU het grootste (meer dan onze eigen overheden) → evaluatie-effect = de mate waarin de 
overheid erin slaagt om de crisis het hoofd te bieden; wat de overheid effectief doet 

Impact van vertrouwen op de naleving van coronamaatregelen 

Wat maakt dat we de maatregelen al dan niet opvolgen? 

o Vertrouwen in de overheid is van belang, zeker in het begin 

o Naarmate crisis vordert spelen volgende factoren ook een belangrijke rol (spelen minder in begin): 



➢ Mate waarin burgers het risico om ziek te worden hoger inschatten; besmettingen zien in 
omgeving 

➢ Mate waarin burgers pro-sociaal van aard zijn (iets willen doen voor anderen) 

➢ Mate waarin burgers anderen in hun omgeving de regels zien volgen (bv. in zomer volgden 
mensen minder de maatregelen) 

➢ Mate waarin burgers de genomen overheidsmaatregelen als effectief en passend (niet te 
restrictief) zien (evaluatief) 

Laten vaccineren = keuze gebaseerd op vertrouwen 

o Vertrouwen in de overheid/experten 

o Maar vertrouwen in experten is hierbij belangrijker dan vertrouwen in overheid 

o Wanneer mensen echt weigeren het vaccin te nemen spelen factoren als bv. religie of 
overtuigingen een rol  

 

Les 22/03 

Slide 76 

Natiestaat: resultaat van natievorming, het proces waarbij de eigen culturele identiteiten van 
kleinere gemeenschappen plaatsmaken voor een gemeenschappelijke identiteit, met daarmee 
verbonden een zekere mate van cohesie 

ànatievorming: pas van de grond in 19de eeuw in West-Europa; afgezonderde en afgesloten 
gemeenschappen werken met elkaar verbonden via commercialisering, industrialisering en 
schaalvergroting  

è Overgang traditioneel gezag naar rationeel-legaal gezag speelde ook belangrijke rol 
è Om bevolking te mobiliseren werden historische continuïteit en culturele eigenheid 

beklemtoond 
è Natievorming botst op grenzen in staten met mindere culturele homogeniteit wanneer 

daardoor vormen van regionaal nationalisme worden gestimuleerd 

àcollectiviteit? 
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Anticiperende socialisatie 

Voordeel: wanneer dat gebeurt binnen een relatief open sociale structuur met voldoende 
mobiliteitskansen; enkel dan kunnen veranderingen in houding en gedrag ook effectief leiden tot het 
verwerven van de beoogde sociale positie 

<-> In een relatief gesloten samenleving, waar positietoewijding domineert, komen zulke individuen 
vrijwel zeker nooit terecht in de referentiegroep à door hun keuze voor die onbereikbare 
referentiegroep zullen ze bovendien uit de lidmaatschapsgroep gestoten worden à positie van de 
‘marginale mens’ , die zich tssn verschillende groepen bevindt, maar door geen enkele groep wordt 
aanvaard 



Deel 2.7 cultuur 

Slide 4 

Normen 

àverschillen in precisie van normen: gaat niet noodzakelijk om exacte gedragsvoorschriften, maar 
dat normen ook gewoon grenzen kunnen stellen aan mogelijke handelingen 

àmate van formalisering van normen kan uiteenlopen 

è Formele normen: bv. wetten, meestal exact geformuleerd 
è Informele normen: betreffen gewoonten en conventies die nu eens vrij vaag worden 

geformuleerd en dan weer erg gedetailleerd; gaat vaak over ongeschreven regels (bv. 
beleefde inattentie) 

ànormen zijn niet onveranderlijk, ze zijn zelfs gevoeliger voor maatschappelijke ontwikkelingen dan 
waarden à informele normen kunnen geformaliseerd worden 

Slide 6 

Verwachtingen 

àverwachtingen over maatschappelijke ontwikkelingen: spelen grote rol bij sociaal handelen 

è Bv. donkere wolken van economische crisis hangen in de lucht: huisje tuintje uitstellen, 
hoezeer dat ook norm is in sociaal milieu à tijdelijke afwijking van normen verantwoorden 
door verwachting dat het nadien wel beter zal gaan 

àcultuurpatroon: combinatie van onderling samenhangende opvattingen (waarden, normen, 
doeleinden en verwachtingen) die specifiek zijn voor een grotere groep 

àcollectief referentiekader steunt op een ruimtelijk en tijdelijk bepaald samenlevingsverband 
àcultuurpatroon kan niet zonder samenlevingsverband en vice versa  

Slide 7 

àsociale ruiltheorie veronderstelt een gemeenschappelijk waardepatroon, waarbinnen de ruilende 
partijen ondanks hun uiteenlopende belangen tot overeenstemming kunnen komen 

àsymbolisch interactionisme beklemtoont dat actoren samen de werkelijkheid definiëren, maar dat 
vanuit hun eigen zingevingskader 

àconflictsociologen: wijzen erop dat zogenaamde ‘algemene’ waarden dienen om de positie van de 
heersende klassen te handhaven en hun belangen te bevorderen 

Slide 8 

àrelatieve autonomie: onze waarden en normen verlopen niet altijd parallel met feitelijke 
ontwikkelingen 

àer wordt een sociale realiteit gecreëerd waarin sociale feiten worden geclassificeerd in 
dichotomieën: moreel/immoreel, goed/slecht, normaal/abnormaal à cultural lag  

p. 212 boek (Ik weet niet welke slide) 

àbeschaving kan op verschillende manieren worden ingevuld 



àeerst definitie (antropologie): gaat ervan uit dat samenlevingen verschillende stadia kunnen 
doorlopen, die telkens een hoger niveau van beschaving vormen à ‘minderwaardige’ beschaving 
wordt onderscheiden van ‘hoogwaardige’ beschavingen  

àsociologen definiëren ‘beschaving’ adhv meer aardse fenomenen en hanteren daardoor een 
eerder relativerende visie op de beschaving, waarbij verschillende beschavingen op gelijke voet 
naast elkaar worden geplaatst 

àdefinitie Maclver en Page: beschaving verwijst naar het geheel van middelen die mensen in het 
leven roepen om hun leefomstandigheden onder controle te krijgen 

àNorbert Elias: de uiterlijke maatschappelijke dwang wordt verinnerlijkt tot zelfdwang, zodat de 
sturing van het gedrag meer vanuit de persoon lijkt te komen àovertuiging dat het gedrag een 
aanduiding is voor het soort mens dat je bent speelt belangrijke rol 

Slide 34 

Verschillen in tijd (p. 217) 

àondanks erosie van klassieke instituties en van de ermee verbonden rituelen, het relativeren van 
traditionele gezagsdragers, het vervagen van de ideologische verschillen, is er zeker nog sprake van 
voorspelbaarheid, berekenbaarheid, routines en berekenbare patronen  

=> Nieuwe sturende maatschappelijke mechanismen voor het ‘denken, voelen en handelen’ die in 
de plaats kwamen, zijn het onderwijs, de ‘vrije’ markt, de sociale media, de reclame, kapitalisme van 
begeerte 

P. 220 

àimpact van versnelde globalisering, dramatisch maatschappelijke gevolgen, hebzucht van een 
groeiend aantal extreem rijken kondigt zich een nieuwe golf van sociale bewegingen aan, die 
oproepen tot minder sociale ongelijkheid en duurzamere economie  

è vinden we terug bij veel andersglobalisten (huidige manier van globaliseren is oneerlijk en 
niet duurzaam) , verschillende bewegingen… 
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àhuidige instituties zijn een gevolg van structurele differentiatie (later uitvoeriger besproken) 

àgezin vroeger tegelijkertijd heel verschillende functies, maar tijdens de modernisering ontstond 
voor elke functie een gespecialiseerde institutie (school voor opleiding, ziekenhuis voor zorg voor 
zieken…) à gezin blijft centrale institutie, maar met specifieke functies 

àinstitutionalisering: sociale proces dat leidt tot instituties 

Slide 51 

p. 226 

àMarxistische sociologen verbonden het ontstaan van het kerngezin met het klassenkarakter van de 
industrieel-kapitalistische maatschappij 

àlang gedacht: extended families typisch pre-industriële samenlevingen en kerngezinnen heersten 
pas na de industriële revolutie 



è industrialisatie stimuleerde trek naar de stad (fabrieken hadden voornamelijk jonge 
arbeidskrachten nodig) 

è op platteland verdwenen daardoor de grootschalige familiale verbanden 
è oudere gezinsleden bleven achter en stedelijke arbeidersgezin werd herleid tot 2 generaties 

(ouders en kinderen) 
è nu beeld ondermijnd: ook in pre-industriële samenlevingen van West-Europa was kerngezin 

meest voorkomende vorm van familiale huishouding 

Het gezin getransformeerd? 

àkerngezin heeft sinds industrialisering functieverschuivingen ondergaan (socialiseringsproces 
van gezin voordien veel groter belang dan nu) 
à1970: serieuze transformaties gezin: aantal echtscheidingen nam toe, reproductiecijfer daalde 
tot beneden het vervangingsniveau, aantal samenwonenden steeg, aantal buitenechtelijke 
geboorten steeg àverbinding door kapitalistische maatschappij à leidde tot vrijmaking van 
arbeider, traditionele lokale gemeenschap brak open en bevrijdde de bevolking van de sociale 
controle die daarin op hen werd uitgeoefend à duidelijke scheiding tussen publieke en private 
sfeer 
àverwachtingen over huwelijk veranderen: wordt nu ook gezien als persoonlijk en praktisch 
engagement 
àvrouw wordt economische onafhankelijk: zelf initiatief nemen om huwelijk te ontbinden 
àontkoppeling van seks en voortplanting 
àoverheid heeft socialisatiefunctie van het gezin overgenomen (school, crèche..) 
àopvang van bejaarden enz. gebeurt meer buitenshuis àsociale zekerheid biedt bescherming 
àgezin verloor productiefunctie à zwaartepunt verschoven naar zijn rol als consumptie-
eenheid (goederen en diensten naar maat van standaardgezin geproduceerd) 
àemotionele managment treedt op voorgrond: te maken met privatisering van het gezinsleven 
 
p. 229 
àserial monogamy: opeenvolging van relaties, van verschillende duur en met verschillende 
tussenpozen 
àpartnerhoppen: opeenvolging van contracten van bepaalde duur; zolang het leuk is en goed 
gaat 
 

p. 71 

à”die Entzaüberung der Welt” : onttovering van de wereld (Weber)  
o mensen zagen samenleving als door henzelf gemaakt en als maakbaar: Verlichting, 

Franse Revolutie en industrialisering speelden belangrijke rol 
o Comte: vader van de sociologie, wou wetenschap over samenleving scheppen naar 

beeld van de natuurwetenschappen 
o Verstehende Methode (Weber) : eigen aanpak nodig omdat de regelmatigheden en 

samenhangen in sociaal handelen van de mensen onvoldoende kan worden 
verklaard door enkel naar het waarneembare te kijken  

àhomo oeconomicus: individu dat rationeel en bewust handelt om talrijke behoeften te bevredigen 
met behulp van beperkte middelen 
àsociale kwestie: de erbarmelijke werk-en leefomstandigheden van de arbeiders in de 19de eeuw, 
over hun vervreemding en uitbuiting (Marx), over normverval of anomie (Durkheim) , over de 
bedreiging van de individuele vrijheid door bureaucratisering (Weber) 



àsamenleving kan veranderen 
è Bewust: via economische en sociaal beleid, via planmatig ingrijpen, dat gebaseerd is op een 

gedegen sociologische, economische en historische kennis van de mechanismen die het 
maatschappelijke gebeuren regelen 

è Onbewust: self-destroying prophecy (zichzelf vernietigende voorspelling) : bv. ‘hij zal sowieso 
winnen, dus ik stem nu niet meer’ àligt er dan toch uit ; self-fulfilling prophecy (de zichzelf 
waarmakende voorspelling): mensen handelen en gedragen zich naar hun verwachtingen en 
doen die zo uitkomen 

àmoeilijk met samenleving te experimenteren (experimentele effect: deelnemers gedragen zich 
naar verwachtingen) 
 
p. 78 
àsociale feiten: zijn in hoge mate dwingend, objectief, voorgegeven en extern aan het individu 
àsociologie leert relativeren en relateren: fenomenen te situeren door verbanden te leggen 
àKarl Mannheim: freischwebende Intelligenz: het is nuttig voor de samenleving om individuen te 
hebben bij wie de belangen niet samenvallen met die van de dominante economische, culturele en 
politieke groepen 
 
p. 86 
àselectieve waarneming: waarnemers maken selectie uit de vele gegevens waarmee ze worden 
geconfronteerd 
 
Over referentiekaders, pygmalion en stereotypes 
p. 90 
àreferentiekader: raamwerk dat stapsgewijs wordt opgebouwd, vanuit de ervaringen die mensen 
opdoen; het zal hun verdere waarnemingen selectief sturen 
àvergelijkbaar met sociale bril 

è Vormt geheel en is relatief stabiel door tijd heen (maar niet onveranderlijk) 
è Referentiekaders kunnen radicaliseren tot overtuigingen over fundamentele 

aangelegenheden 
è Samenleving bestaat uit veel referentiekaders (ervaring kan voor geen 2 mensen hetzelfde 

zijn) 
è Ook stereotypes maken deel uit van referentiekader 
è Groepsmatig gedeeld referentiekader: cultuurpatroon (combinaties van cultuurelementen 

die door een groep worden gedragen) 
è Wetenschappelijk onderbouwde referentiekaders: paradigma’s  

àovertuigingen kunnen gevaarlijk zijn (in tegenstelling tot opvattingen) 
è Cognitieve dissonantie: verschil tussen feiten en diepgewortelde overtuiging, waardoor er 

een onaangename innerlijke toestand wordt teweeggebracht bij het individu of de groep 
(Festinger) 

àpygmalioneffect: self-fulfilling prophecy (zichzelf waarmakende voorspelling) 
àstereotypes: min of meer gefixeerde en vereenvoudigde voorstellingen over andere groepen, die 
in een bepaalde groep of sociale categorie gangbaar zijn, zonder dat ze op feiten zijn gebaseerd 
(kunnen positief zijn, maar zijn meestal negatief) 

è Vereenvoudiging, vertekening en veralgemening 
è Geïnformeerde mensen minder vooroordelen dan onwetende mensen 

 
Het breekpunt tussen common sense en wetenschap 



p. 96 
àervaringskennis (common sense) <-> wetenschappelijke kennis 
àverschillende perspectieven van waaruit we naar armoede en andere vormen van sociale 
uitsluiting kijken 

1) Schuld bij de mens zelf (lui, dronkaards…)  
2) Persoonlijke tegenslagen (ziekte, handicap..) 
3) Interne variant: zoekt verklaring bij de inrichting en het functioneren van instituties, groepen 

en gemeenschappen 
4) Externe visie van het mesoniveau: fenomenen zoals stereotypering, stigmatisering, wij-groep 

en zij-groep…. 
5) Stelt veranderingen en conjuncturen centraal : maatschappelijk ongevalperspectief 
6) Maatschappelijke schuldmodellen: doorslaggevende rol die de deelname aan de 

economische productie speelt bij de positiebepaling van mensen en de ongelijkheden op het 
gebied van de verdeling van inkomen en vermogen, de status en macht die daarvan gevolg 
zijn 

àdagelijkse kennis/common sense: losjes samenhangend stel van feiten, waarnemingen, 
ervaringen, inzichten en received wisdom 

àbreekpunt tssn dagelijkse kennis en wetenschappelijke kennis: breekpunt met alledaagse kennis is 
dat wie zich wetenschappelijk met de samenleving bezighoudt, een aantal strikte voorwaarden in 
acht moet nemen bij het verzamelen van onderzoeksgegevens 

àvoorwaarden om door wetenschappelijke kwaliteitscontrole te geraken 

1) Representatieve gegevens: gegevens getrouw mogelijke weergave van werkelijkheid 
2) Betrouwbare en gestandaardiseerde methoden 

àbetrouwbaarheid: meetinstrument ongevoelig voor wie gebruikt en voor wat wordt 
gemeten 
àgestandaardiseerd: gemeenschappelijke afspraken over aanvaardbare en bruikbare 
methoden en technieken 

3) Validiteit: gegevens die worden verzameld goede uitdrukking van datgene wat wordt 
onderzocht (meten wat we willen meten) 

àsociale wetenschappers zijn tegelijk waarnemer en waargenomene 

àhomo sociologicus: mens die bestaat uit het stel sociale rollen die hij speelt 

 

Het maatschappelijk middenveld p. 189 

àmesoniveau wordt het “maatschappelijk middenveld” genoemd 
àla société civile correctere benaming/ civil society/ burgermaatschappij 
àmaatschappelijk middenveld : betreft alle niet-marktgerelateerde en niet overheidsgerelateerde 
organisaties -buiten gezin- waarin mensen zich organiseren en gedeelde interesses in het publieke 
domein nastreven. Bv. buurtverenigingen, milieu-en klimaatgroepen, vrouwen-en 
ouderenrechtengroepen, geloofgebaseerde organisaties, vakbonden en werkgeversorganisaties, 
coöperaties, beroepsverenigingen en onafhankelijke onderzoeksinstituten 



àcivil society bemiddelaar tussen individu en overheid: afwezigheid middenveld kan leiden tot 
atomisering (samenleving breekt op in een losse verzameling individuen) of totalitarisme (de staat 
wordt allesoverheersend bij gebrek aan een georganiseerde tegenmacht) 
àgeïnstitutionaliseerde belangenorganisaties verzamelen en sorteren als het ware de eisen van de 
burger, voor ze op de politieke agenda verschijnen 
àneoliberalisme: een ‘gezond’ economisch klimaat vereist dat er voldoende opgeleide en 
gemotiveerde arbeidskrachten ter beschikking staan, die tegen een aanvaardbare prijs worden 
ingehuurd en dat er zo weinig mogelijk belastingen op de winsten worden betaald 
 
Sociale bewegingen p. 192 
àmaatschappelijk middenveld is minder gestroomlijnd dan vroeger 
àsociale beweging: groepering van een aantal organisaties en losse actoren omtrent een 
maatschappelijk thema, die probeert op dit domein door collectieve actie buiten de 
geïnstitutionaliseerde politieke kanalen (zoals verkiezingen) maatschappelijke veranderingen (of het 
behoud van een toestand) te realiseren. Bv. arbeidersbewegingen 
ànieuwe sociale beweging: buurtcomités, organisaties die opkomen voor mensenrechten, vrede of 
milieu 
 

Proefexamen notes 
àKaroshi is het fenomeen waarbij mensen sterven ten gevolge van zich te 'overwerken' en door 
constante stress een hartaanval, hersenbloeding,.. krijgen. In Japan heerst een sterke werkethos. De 
Kamikaze waren piloten die hun vliegtuig (bewust) neerstorten om schade te berokkenen aan de 
militaire vloot van de vijand en daarmee hun eigen leven opofferden. 
àTuhao kwamen we tegen in deel 4. Het is de Chinese term om de zogenaamde 'nieuwe rijken' aan 
te duiden in China.  
àHikkikomori: meer specifiek bleek dat in Japan meer dan 1 miljoen jongeren en adolescenten 
ervoor kiezen om zich maanden tot verschillende jaren af te zonderen in hun eigen kamer. Ze komen 
fysiek hun kamer niet uit, behalve voor sanitaire behoeften. Maaltijden worden aan de deur gezet 
door hun ouders. 
àDistributieve onrechtvaardigheid heeft betrekking op het verdelen van "alles wat er te verdelen 
valt" over de leden van een bepaalde (politieke) gemeenschap. Als je het statistisch uitdrukt, 
distributieve onrechtvaardigheid gaat over een spreidingsparameter, terwijl absolute deprivatie gaat 
over een puntschatting/positieparameter. Bij distributieve onrechtvaardigheid gaat het ook over een 
waarde/filosofische insteek/politieke correctheid. Bij absolute deprivatie gaat het om het niet 
hebben van, een tekort aan…  Je kunt in principe perfect distributieve onrechtvaardigheid hebben in 
een samenleving van allemaal rijken. Maar waarbij de verdeling van rijkdom toch onrechtvaardig 
verdeeld is. 
 
9.4 Differentiële socialisatie p. 243 
 
Gender: staat voor de cultureel bepaalde invulling van rollen die op het eerste gezicht 
geslachtsgebonden zijn, zoals treffende geformuleerd door Simone de Beauvoir in “on ne naît pas 
femme, on le devient”; via socialisatie worden andere waarden en normen aan gebracht bij meisjes 
dan bij jongens 
 
Sociale controle en sociale sancties p. 247 
àinterne negatieve sanctie : steunt op geïnternaliseerde waarden en normen, een soort rugzakje 
van verinnerlijkte socialisatie 



àexterne negatieve sanctie: sociale reactie op afwijkend handelen; omgeving oordeelt en 
veroordeelt via een afkeurende blik, links laten liggen, roddelen, veroordeling rechtbank, ontslag uit 
job.. 
àinterne positieve sanctie: veronderstelt dat we instemming zoeken van onze sociale omgeving 
àexterne positieve sanctie: gaat over beloningen die de sociale omgeving geeft bij gewaardeerd 
handelen; tegelijk wordt het waardevolle ervan bevestigd, bv. knipoog 
=>externe sancties interessant voor sociologen omdat ze sociaal handelen betreffen 
 
Tabel p. 248 
Dwangmiddelen, lokmiddelen en sancties 
àsanctioneringsmechanismen worden vaak gecombineerd 
àexterne sancties 
 
p. 252 
Conformisme 
àmen gaat mee met de groep 
àAsch: ook al denkt proefpersoon dat het antwoord fout is, hij/zij gaat mee met de meerderheid, 
proefpersonen zijn bezorgd voor afkeuring bij anderen (beloningsprincipe), maar sommige begonnen 
ook aan hun eigen oordeel te twijfelen (informatieprincipe) 
àMilgram: slachtoffer en dader verder van elkaar verwijderd àmakkelijker ernstige daden te plegen 
 
 
Hoofdstuk 11: ongelijkheid is van alle tijden 
 
àvroeger domineerde positief beeld over ongelijkheid, nu is het tij gekeerd 
àmen besteed meer aandacht aan desastreuze gevolgen van ongelijkheid 

• Crisissen (economische 2008, pandemie 2010) droegen hierbij toe 
• Ongelijke inkomensverdeling 

àin landen met hogere inkomensongelijkheid (vooral VS en VK) komen veel meer sociale en 
persoonlijke problemen voor dan in landen waar het inkomen ongeveer gelijk verdeeld is (vooral 
Scandinavische landen, maar België en Nederland ook cava score) 
àpersoonlijk welbevinden 

• Materiële ongelijkheden hebben krachtige effecten op ons denken, ons voelen en ons gedrag 
• Kloof arm en rijk stijgt à neiging neemt toe om onszelf en anderen te definiëren en te 

beoordelen in termen van superioriteit en inferioriteit 
àneoliberalisme (Loïc Wacquant) 

• Economische deregulering: vrije markt als beste manier om economische transacties en 
menselijke activiteit te reguleren 

• Uitkleding en terugtrekking van de verzorgingstaat 
• Metafoor van individuele verantwoordelijkheid in alle levenssferen 
• Uitbreiding van proactief strafapparaat dat mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn, wil 

controleren en disciplineren 
 
Ontbrekende breuklijnen 
àrelaties van nevenschikking leiden tot sociale differentiatie of sociale verscheidenheid 
àrelaties van boven-en onderschikking leiden tot sociale ongelijkheid 
à4 soorten breuklijnen 

1) Relationele breuklijnen 
àhet ontbreken van relaties tssn actoren (individuen of groepen) binnen een netwerk 
àindividuen zijn slechts door enkele banden verbonden met de rest vh netwerk, hierdoor 
dreigt sociaal isolement ànetwerk biedt weinig of geen toegang tot belangrijke sociale 



goederen, bij het ontbreken van ‘zwakke’ banden, of tot emotionele steun, bij een tekort aan 
‘sterke’ banden 

2) Institutionele breuklijnen 
àgevolg van het uitdrukkelijke en bedoelde ingrijpen van collectieve actoren (bv. overheid) 
àbv. recht op sociale uitkeringen waardoor ‘rechthebbenden’ en ‘niet-gerechtigden’ van 
elkaar worden gescheiden 
àbv. juridische statuten (citizens <-> denizens) : mensen met of zonder burgerrechten 
àook bij sociale, culturele of fysieke ontoegankelijkheid van diensten 

3) Ruimtelijke breuklijnen 
àresultaat van processen van fragmentering in de (stedelijke) ruimte 
àin een stad bestaan ‘achtergestelde’ buurten en gated communities (buurten die door 
rijken worden bewoond en toegang gecontroleerd door veiligheidspersoneel of 
toegangspoorten) à gepaard met sociale en culturele breuklijn 

4) Maatschappelijke breuklijnen 
àontwikkelt de samenleving zich in haar geheel of op betekenisvolle terreinen tot 
deelsamelevingen? 

 
 

Vier soorten sociale verschillen 

àcombinatie van 2 genoemde variabelen -de aan-of afwezigheid van een hiërarchie (boven-en 
onderschikking) en de aan-of afwezigheid van breuklijnen- leidt tot een eigen typologie van 4 soorten 
‘sociale verschillen’: differentiatie, fragmentering, ongelijkheid en uitsluiting 

Sociale differentiatie  

àsociale rollen dragen bij tot ontstaan en bestendigen van ongelijkheden 
àsociale ongelijkheid krijgt vooral aandacht, maar sociale verscheidenheid is nodig 



àdoor inbrengen van ‘differentiatie’ of ‘verscheidenheid’ kunnen we de veelgehoorde uitspraak 
relativeren dat ‘door het verdwijnen van ongelijkheid de samenleving wordt herleid tot een grijze 
massa’ <-> verminderen of verdwijnen van ongelijkheden maakt de vele vormen en kleuren waartoe 
verscheidenheid leidt, beter zichtbaar 
 
Sociale fragmentering 
àvergelijking met puzzel, stukjes vormen samen samenlevingsverband, elk stukje heeft zijn 
eigenheid, maar geen enkel is belangrijker dan het andere, het krijgt pas zin doordat het deel 
uitmaakt vh geheel 
àperfect multiculturele of superdiverse samenleving zijn voorbeelden van fragmentering 
àgeen cultuur heeft de bovenhand 
àpolycentrische ruimte: alle centra staan op gelijke voet 
 
Sociale ongelijkheid 
àboven-en onderschikking, niet noodzakelijk gepaard met breuklijnen in samenlevingsverband 
àgepaard met breuklijnen: uitsluiting 
àongelijke verdeling van allerlei soorten sociale goederen 
àongelijke waardering en behandeling van personen 
àongelijkheid is niet in eerste plaats gekoppeld aan verschillen in individuele capaciteiten 
àindividuele (personen, huishoudens) en collectieve (gemeenschappen, klassen, streken, straten) 
dimensie 
àpositionele (structurele) en culturele (perceptie) dimensie 
àsociale stratificatie: ongelijke ordening van collectiviteiten, zoals sociale klassen of etnische 
gemeenschappen 
 
Sociale uitsluiting 
àongelijkheid is zodanig sterk dat ze mensen of groepen in marges van samenleving duwt 
àontstaat wanneer de bestudeerde eenheden (individuen, posities of groepen) niet allen 
hiërarchisch geschikt zijn, wat naar ongelijkheid verwijst, maar wanneer er ook duidelijke 
breuklijnen optreden tssn die eenheden  
àkloof die tot scheiding tussen in en out leiden 
à2 elementen 

1) Duidelijke dominante factor aanwezig (productiefactor zoals kapitaal dat bovenhand heeft 
over arbeid; of over groep zoals elite die heerst over massa) 

2) Ook andere maatschappelijk betekenisvolle kenmerken kunnen aanleiding zijn tot uitsluiting: 
gender, etnische herkomst, rechtspositie… 

àuitsluiting gepaard met vormen van segregatie of polarisering 
à’buitenstaanders’ beschikken niet over nodige middelen om kloof op eigen kracht te overbruggen 
àvormen vn sociale uitsluiting: fysieke opsluiting (gevang), discriminatie, ontzeggen van politieke of 
sociale rechten aan bevolkingsgroepen, fysieke of sociale ontoegankelijkheid van gebouwen en 
instellingen 
àarmoede extreme vorm van uitsluiting 
àarmoede: netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden vh 
individuele en collectieve bestaan; scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van 
de samenleving; deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen 
 
Slavernij, standen, kasten en klassen 



àklassen hebben verschillende maatschappelijke impact, naargelang de leden zich er al dan niet van 
bewust zijn dat ze tot een klasse behoren 
àeerste geval vormen ze collectiviteiten, tweede geval sociale categorieën  
àsociale categorie: losse verzameling van individuen, met een of meer gemeenschappelijke sociale 
kenmerken maar zonder innerlijke lijm à passief verschijnsel 
àsociale klasse krijgt actieve rol als actor in samenleving als ze een collectiviteit vormen, waar 
gemeenschappelijke opvattingen en belangen centraal staan 
àrelaties kunnen consensueel of conflictues van aard zijn 
 
Slavernij  
àmeest bekende vorm van ongelijkheid 
àook vandaag nog slavernij 
ànieuwe vormen in moderne marktmechanismen 
àvrouwen en meisjes de meerderheid 
 
De standensamenleving 
àstanden zijn erfelijke en meestal endogame (enkel huwelijkspartners uit zelfde stand komen in 
aanmerking) ordeningen 
àkenmerkend voor statische samenlevingen à bv. feodale orde (middeleeuwen) 
 
Kastensamenleving 
àkasten en onderverdelingen strikt van elkaar gescheiden: respecteren van onderlinge grenzen is 
belangrijk 
àvrijwel samenvallen met hindoesamenleving in India: 5 streng gescheiden kasten, vier hoofdkasten 
(varnas) en vijfde kasteloze categorie, de onaanraakbaren (Dalits) 
 
Over macht en gezag 
Beïnvloeding 
àinteractie waarbij het gedrag van de ene actor verandert via een proces van overtuigen 

• informationele beïnvloeding: aanvaarden van informatie die je van iemand krijgt omdat je de 
bron vertrouwt 

• normatieve beïnvloeding: conformeren aan verwachtingen van de andere, kan binnen 
positieve of negatieve context (bv. experiment Ash) 

Gezag 
àgerechtvaardigde beïnvloeding door anderen. Leden schikken zich naar legitieme gezagsdragers, ze 
aanvaarden de specifieke bevoegdheden die met hun positie verbonden zijn. Weber onderscheidde 3 
vormen van gedrag: 

• charismatisch: aantrekkingskracht op publiek uitoefenen, persoonlijke kwaliteiten, vaak 
uitroepen tot radicale veranderingen, emotioneel, irrationeel en spontaan, gezag verdwijnt 
meestal als persoon verdwijnt (bv. Ghandi, Hitler, Jezus…) 

• traditioneel: tradities, overlevering of gewoonten (paus, koning) , eerder symbolisch 
• rationeel-legaal: controleerbare principes en regels (rechters) , kenmerkt moderne 

samenlevingen 
 
Macht (slides deel 3;  92 en verder) 
àiemand die over macht beschikt, kan de handelingsmogelijkheden van andere actoren beperken 
en hen op een bepaalde manier doen handelen, zelfs tegen hun wil in 
àeigen sociale positie bewaren en verstevigen 



àbasis voor macht is positie die de machthebbers bekleden 
àwie zich dichter bij machtsbronnen bevindt, beschikt over meer macht 
àonderscheid tussen manipulatie, dominantie en hegemoniale macht 

• Manipulatie: verborgen machtsuitoefening (doelstellingen van de 
machthebber is niet duidelijk) 

•  Dominantie: macht is door beide actoren gekend, maar niet noodzakelijk 
aanvaard 

•  Hegemoniale/vanzelfsprekende macht: wordt mogelijk omdat mensen 
zich conformeren aan gewoonten; macht wordt vanzelfsprekend en gaat op gezag lijken 

 
 
 
Machtsbronnen, machtsmiddelen en elites 

1) Politieke macht: gebaseerd op legitieme mogelijkheid om te sanctioneren (bv. parlement of 
regering wetten) 

2) Economische macht: je kan (groepen) mensen aantrekkelijke, maar schaarse middelen geven 
of hun die kan onthouden (bv. scheppen van banen, betalen van lonen..) 

3) Sociale macht: mogelijkheid om, obv. solidariteit mensen te mobiliseren rond een gedeeld 
gedachtegoed of gemeenschappelijke belangen (bv. vakbond, milieuorganisaties..) 

4) Culturele macht: je kan het handelen van anderen sturen door een beroep te doen op de 
waarden die ze koesteren (bv. wetenschappers, religieuze leiders, kunstenaars…) 

 
àcombineren verschillende machtsbronnen: deel van ‘machtselite’ à groep kan vanaf centrale 
knooppunt van netwerken de samenleving sturen 
<->pluralistische model van macht: beklemtoont de strijd tussen verschillende machtsgroepen, 
vanuit de overweging dat elke groep achter haar eigen belangen aanzit en daardoor botst met de 
belangen van andere machtsgroepen 

è Countervailing power (Galbraiths): impliceert dat elke macht een tegenmacht oproept 
àpublieke opinie: vage en vluchtige maar invloedrijke macht in een moderne samenleving (vroeger 
namen de politieke commentatoren daarbij een centrale plaats in, vandaag is hun invloed 
verminderd) 

è Representatieve bron: periodieke opiniepeilingen 



è Bij sociale mobilisatie van bevolkingsgroepen worden die meningen niet allemaal individueel 
geuit, maar komt de groep op voor haar overtuiging 

 
p. 312 
àmobiliteitstabellen: variabelen die worden gekruist zijn ‘sociale positie van herkomst’ doorgaans 
gemeten obv. de beroepspositie van de vader en de ‘bereikte sociale positie’ 
àpadmodel: niet alleen omvang van mobiliteit meten, ook kansen op sociale mobiliteit verklaren 
 
Hoofdstuk 12: sociale klassen 
  

Marx 

àarbeidersklasse volgens Marx 
• Iedereen die zijn arbeidskracht verkoopt aan een kapitalist 
• Iedereen die voor een kapitalist werkt én meerwaarde produceert 
• Iedereen die voor een kapitalist werkt, meerwaarde produceert én politiek als klasse 

georganiseerd is 
• Soms rekent Marx ook boeren die door schulden de macht over hun eigen 

productiemiddelen verliezen, of zelfs bankroete kleine ondernemers tot de arbeidersklasse  
• Soms spreekt Marx slechts van 2 klassen (kapitalisten en arbeiders) en rekent hij de 

grootgrondbezitters tot de eerste en maakt hij abstractie van de middenklassen 

àsociale klassen: groepen waarvan de maatschappelijke positie wordt bepaald door hun relatie tot 
de dominerende productiemiddelen 

àp. 321: Wright 
• Wilde marxistische klassenconcept zodanig updaten en uitwerken dat zowel marxistische als 

niet-marxistische onderzoekers het kunnen gebruiken om de materiële belangen van de 
mensen, hun leefomstandigheden en -ervaringen, inkomens, politieke voorkeuren, 
organisatorische capaciteiten en hun bereidheid om deel te nemen aan collectie actie, te 
voorspellen en te verklaren 

• Klassentypologieën 
• 3 basisklassen: burgerij, proletariaat, kleine burgerij 
• Objectively contradictory locations (objectief contradictorische posities):  nam hij op in zijn 

model àposities in het productieproces die kenmerken van verschillende klassen vertonen; 
kunnen optreden binnen dezelfde productiewijze (zoals de kapitalistische) als tussen de 
productiewijzen (tussen de kapitalistische en de ‘eenvoudige warenproductie’) 

• Mangers en opzichters nemen tussenposities in op verschillende vormen van ‘controle over 
de productiemiddelen’ waardoor ze kenmerken van burgerij en proletariaat combineren 

• Kleine burgerlijke producent wordt kleine ondernemer wanneer door toename van het 
aantal personeelsleden het aandeel van die laatsten in de meerwaardeproductie meer dan 
de helft bedraagt 

• Halfzelfstandige werknemers: werknemers die in zekere mate van zeggenschap hebben over 
waar en hoe er wordt geproduceerd  

• Schema p. 323 
• 2 hypothesen 



1) Hoe korter een ‘tegenstrijdige positie’ bij de arbeidersklasse of burgerij aanleunt, hoe 
waarschijnlijker het is dat de bekleders ervan zich bij de arbeidersklasse of burgerij 
aansluiten in situaties van klassenstrijd 

2) Hoe tegenstrijdiger een positie binnen de maatschappelijke productieverhoudingen, hoe 
meer invloed de politieke en ideologische verhoudingen hebben op de bepaling van de 
plek van die positie in de klassenstructuur 

 
• Uitbuiting: de uitbuitende partij kan niet zonder de uitgebuite partij <-> onderdrukking: 

onderdrukker kan zonder onderdrukte 

àgrootste en meeste omvattende gemeenschapsorganisatie is de natiestaat 

 

Bourdieu p. 328 

àvelden: domeinen van de sociale ruimte (samenleving) die een zekere autonomie ten aanzien 
van elkaar hebben en waarbinnen eigen sociale wetmatigheden gelden; netwerken van sociale 
relaties, gestructureerde systemen van sociale posities waarbinnen strijd plaatsvindt over 
middelen, inzetten en toegang. 
è Economische, sociale en culturele veld 
è Ook meer specifieke velden zoals onderwijs, wetenschap, kunst… 
è Actanten= actoren à ze proberen hun positie tov andere actanten te behouden of 

verbeteren door gebruik te maken van het soort kapitaal waarover ze beschikken 
(economisch, sociaal en/of cultureel kapitaal) 

àde habitus is een ‘structurende structuur’ en een ‘gestructureerde structuur’ 
è Structurende structuur: habitus is niet alleen passief product van de wereld, tegelijk schept 

de habitus opnieuw de objectieve wereld om ons heen 
è Gestructureerde structuur: binnenin ons bestaat een structuur die aangeleerd is van buitenaf 

=>wisselwerking is essentieel 
 
àdefinitie ‘klassen’ volgens Bourdieu: klassen= verzamelingen van individuen die gelijke posities 
bezetten en die, doordat ze zich in soortgelijke omstandigheden bevinden en onderworpen zijn aan 
een soort gelijke conditioneringen, alle kans hebben om dezelfde disposities en belangen te hebben 
en daarom soortgelijke praktijken produceren en gelijke standpunten innemen 

• Dominante klasse (burgerij): 2 gemeenschappelijke kenmerken: ze bezit veel economisch, 
sociaal of cultureel kapitaal en ze is formalistisch ingesteld (ze heeft de neiging om 
natuurlijke functies te stileren en te formaliseren, om zo die functies en daarmee zichzelf te 
verheffen boven de aardse materialiteit) 

o Burgerij bestaat uit 2 fracties: de intellectuelen en kunstenaars <-> industriëlen en 
groothandelaars 

o Intellectuelen: weinig economisch kapitaal, maar grote aandacht voor hogere cultuur 
(filosofie, hedendaagse literatuur, musea…) à aristocratisch ascetisme (vrije 
beroepen, hogere kaders, leerkrachten en ingenieurs bezetten een intermediaire 
positie binnen de dominante klasse 

o Industriëlen: minder cultureel kapitaal, maar meer economisch kapitaal (vooral 
traditionele kunstuitingen zoals historische werken) 

• Middenklasse (kleine burgerij): bevolkt door onderwijzers, bedienden en kleinhanderlaars, 
weinig gedifferentieerd en bezit te weinig economisch en cultureel kapitaal 

o habitus komt in sobere en hypercorrecte levenswijze tot uitdrukking 



o nauwgezet en deftig 
o cultureel valt hij door de mand 
o erkent hogere cultuur, maar kent ze niet (verwart klassieke muziek met Weense 

walsen, wetenschap met quizprogramma’s…) 
o consumeert de slechte kopie en denkt dat het om origineel gaat 
o hanteert numerus clausus op aantal kinderen, omdat alleen dan middelen voor 

handen zijn om hen een hoger onderwijskapitaal te laten verwerven 
o streven naar sociale stijging, maar vormen mengeling van stijgers (bedienden en 

middenkaders) en dalers (ambachtslui en kleinhandelaars) 
• arbeidende klasse: kenmerkt zich door le choix du necessaire 

o habitus is realistische levenshouding 
o laag economisch, cultureel en sociaal kapitaal 
o bezig met dagelijkse bekomernissen 

 
àculturele en economische elites vormen vrij gesloten segment in maatschappij 

è zetten zich af tegen ander, buitenstaanders buiten te houden (sociale uitsluiting) 
è culturele reproductie in onderwijs 
è dominante klasse gebruikt symbolisch geweld 

o komt in verschillende vormen voor 
o personen veroordelen vanwege slechte smaak 
o opscheppen over exotische reizen 
o symbolisch: verborgen achter algemeen aanvaarde symbolen, waardoor de winnaars 

niet als uitbuiters verschijnen maar als individuen begiftigd met superieure culturele 
begaafdheid à door slachtoffers aanvaard 

 
àklassen verschijnen ook altijd als standen (Bourdieu) 

è onderscheid Weber, leunt dichter aan bij Marx 
è Weber: geen universele relatie tussen klasse en stand, kunnen samenvallen maar staan even 

vaak tov elkaar 
è Bourdieu: leefstijl wordt structureel bepaald door economische positie 

 
àDavis en Moore 

• Systematiseerden de structuurfunctionalistische argumentatie over onstaan en noodzaak 
van sociale ongelijkheid 

• Sociale ongelijkheid= een onbewust ontwikkeld mechanisme waarmee samenlevingen ervoor 
zorgen dat de belangrijkste posities bewust worden bekleed door de daartoe meest 
geschikte personen 

• Zeven vooronderstellingen van die benadering van sociale ongelijkheid werden later door 
Tumin blootgelegd 

• Noodzakelijk voor voortbestaan van samenleving dat cruciale sociale posities effectief 
worden bekleed, proces van positiebekleding verloopt niet vanzelf, omdat posities heel 
uiteenlopende graden van belang en van aantrekkelijkheid vertonen => behoefte aan 
mechanisme dat de bekwaamste leden van gemeenschap ertoe aanzet om de belangrijke en 
veeleisende posities te bekleden + alle positiebekleders zover te brengen dat ze hun rollen 
opnemen 

àstructuurfunctionalisten onderschatten de negatieve en nefaste gevolgen van 
geïnstitutionaliseerde ongelijkheid, ongelijkheid kan ook disfunctioneel zijn 

• Quasicausale relatie tussen ongelijkheid en sociale problemen (Wilkinson en Pickett) 



• Sterke ongelijkheid in samenleving heeft een negatieve weerslag op de motivatie van 
adolescenten 

àFunctionalisme kan niet verklaren waarom sommige posities laaggerangschikt zijn, ondanks hun 
belang voor het voortbestaan van het samenlevingsverband 
àsociale gelaagdheid wordt bepaald op basis van waardering door hele bevolking 

• Belang van posities wordt voorgevormd door beperkt aantal gatekeepers 
• Meestal geen goed zicht op andere bevolkingsgroepen dan de onze 

àfunctionalisten verwaarlozen de aanwezigheid van drempels en schotten in de samenleving 
• In werkelijkheid bestaan er duidelijk gescheiden arbeidersmarkten en komen de mensen op 

een primaire (hoog loon, goede arbeidsomstandigheden…) of secundaire arbeidsmarkt 
(McDonalsdsjobs) terecht àop ene markt terechtkomen, weinig kans om ooit op andere 
terecht te komen 

àstructuurfunctionalistisch geïnspireerde sociologen: sociale stratificatie is niet meer dan het 
optellen van die verschillend gewaardeerde posities tot categorieën à lagen of strata (van laag naar 
hoog) 
 
Enkele belangrijke ontwikkelingen in de klassenstructuur p. 336 
àin verdere economische ontwikkelingen sluimerden krachten die de ergste vormen van 
ongelijkheid zouden doen afnemen 
<->economsiche en technologische ontwikkelingen zullen zorgen voor meer sociale mobiliteit en 
voor vervagen van scheidingslijnen tussen oude klassen, maar ipv zullen nieuwe ongelijkheden 
ontstaan 
Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn relevant om dit debat te situeren? 

1) De algemene toename van welvaart en consumptie 
o Welvaarstijging leidde tot consumptiemaatschappij 
o Maar neemt volgens sommigen niet weg dat hogere sociale klassen zich via 

consumptie proberen onderscheiden van andere klassen 
2) De opbouw van de verzorgingsstaat 

o Burgers minder afhankelijk van willekeur van de markt 
o Nieuwe vormen van klassenproductie (sociale zekerheid heeft nieuwe positie in het 

leven geroepen: de vroegere relatie tot productiemiddelen is voor velen vervangen 
door afhankelijkheid van overheid) 

3) Individualisering, tweeverdienersschap en diverse biografieën 
o Grote diversiteit -> meer heterogeniteit 
o Klasse blijft van belang, maar eerder in vorm van kansen en belemmeringen in 

individuele levensloop 
o Tweeverdienersschap: orthodoxe klassenanalyse in postmodern samenleving is 

seksistisch 
o Klassenpositie van mensen die zich buiten arbeidersmarkt bevinden? 

àbv. gepensioneerden bepaald obv. laatste beroep 
4) Technologische ontwikkelingen en de economische herstructurering 

o Steeds meer werk overgenomen door machines (automatisering) en robots 
(robotisering) 

o Leidt tot uitstoot van laaggeschoolde arbeid en verschuiving naar tertiaire (diensten) 
en quartaire sector (persoonlijke dienstverlening en overheid) 

o Beroepen in tertiaire en quartaire sector gedaan door vrouwen en werknemers van 
buitenlandse origine 

o Niet meer zo eenvoudig om personen obv beroep in klasse onder te brengen 



5) Globalisering 
o Kunnen we in een wereld waarin productie zo snel van het ene naar het andere 

continent verhuist, de sociale klassen nog binnen een natiestaat definiëren en 
analyseren? 

 
àsommige auteurs willen voorgoed afscheid nemen van het traditionele drieklassenmodel: upper 
class, middenklasse en arbeidersklasse 

• Is gebaseerd op een samenleving waarin industriële productie de economische wereld 
kleurde 

àsommige auteurs zeggen dat er nog maar één klasse zal overblijven: de middenklasse = klasseloze 
maatschappij 
 
Het einde van de middenklasse? 
àmeestal opgedeeld in hogere (upper) en lagere (lower) middenklasse 
àscheiding kan gebeuren obv. inkomen, status die wordt ontleend aan opleiding of subjectieve 
bewustzijn vn leden 
àovergrote deel van de Belgen rekent zich tot de middenklasse 
àsubjectieve middenklasse ruimer dan objectieve middenklasse obv. beroep, inkomen of opleiding 
àhoger diploma voelen zich hogere middenklasse, mensen met middelbaar diploma lagere 
middenklasse 
àmiddenklasse is welvarend 
àmaar statusverlies: sociale status middenklasse erop achteruit gegaan 
àMarx: middenklasse staat in zelfde verhouding tot productiemiddelen als gewone arbeiders en 
maakt dus deel uit van arbeidersklasse; niet-productieve arbeiders à minder ontwikkeld 
klassenbewustzijn dan industriearbeiders 
ànochtans zijn witteboorden uit middenklasse bewust van specifieke belangen 

• Witteboordensyndicalisme: illustreert ontwikkeling dat middenklasse bewust is van 
specifieke belangen 

àKuypers en Ive Marx: stellen vast dat er in België nog altijd een bloeiende middenklasse bestaat 
• Focus van analyse ligt op loontrekkende deel van de middenklasse: de core middle class 
• Middenklasse geniet ook van niet-financiële voordelen (gezondheidszorg, kinderopvang, 

onderwijs..) 
• Voordelen van bepaalde overheidsprogramma’s gaan vooral naar middenklasse 

(Mattheuseffect) 
àer heerst ontevredenheid 

• Koopkracht van inkomens in middenklasse is verminderd door stijging van huizenprijzen 
• Tweeverdienersschap is noodzakelijk om de levensstandaard van een middenklassengezin 

aan te houden  
àmaar middenklasse heeft nog genoeg ‘stem’ 
 
De upper class 
àkleine groep van materieel en cultureel zeer geprivilegieerden  
àhebben verschillende vormen van kapitaal in handen à geeft hen macht en controle over het 
industriële, politieke en culturele leven 
àinkomens uit vermogen nemen verschillende vormen aan 

• Dividenden op aandelen in ondernemingen 
• Opbrengsten van woning 



• Onroerende en roerende goederen 
• Waarde van tewerkstellingsvoordelen in natura 
• Waarde van sociale voorzieningen in natura (bv. onderwijs) 
• Particuliere inkomen in nature (bv. thuisproductie) 

 
àBourdieu (zie 12.2.2) 

• De burgerij bezit grote hoeveelheden van verschillende vormen van kapitaal 
• Die geven aanleiding tot fracties binnen de burgerij omdat het bezit van cultuur kapitaal niet 

noodzakelijk gekoppeld is aan bezit van economisch kapitaal 
• Door het manipuleren van een specifieke habitus vertoont de burgerij kenmerken van een 

afgescheiden en ontoegankelijke kaste 
• Machtelites horen tot upper class + vormen er zelfs harde kern van 

 
àfracties hebben altijd bestaan binnen de burgerij 
àvanaf 19e eeuw onderscheid tssn financiële, industriële en handelsburgerij 
àMarx: 

è  functionele kapitalisten: hielden zich bezig met beheer van productiemiddelen 
è Renteniers: haalden inkomen uit renten (eigendommen) of interesten (financieel kapitaal) 

 
 
Waar bevindt zich de economische macht in het hedendaagse globale kapitalisme; bij de 
kapitaalbezitters of bij de managers? 
 
Dahrendorf 
àuitbreiding van het aandeelhouderschap over meer mensen leidt ertoe dat het hoogste 
management meer controle uitoefent en de kapitaalbezitter minder àontbinding van het kapitaal 
àkapitaalbezitters vooral belangstelling voor winst, managers meer bekommerd om zaken als 
productiviteit op lange termijn en bestaanszekerheid van onderneming 
 
Galbraith 
àtechnostrucuur centrale actor 
àklassieke ondernemer die voor onzekere markt produceert en voortdurend risico loopt, verdwijnt 
meer uit beeld 
àvervangen door professionele manager die op zeker speelt en aan LT planning doet (soort 
geplande economie) 
 
Giddens en Scott 
àklassieke upper class bestaat nog altijd 
àsysteem blijft kapitalistisch van aard en het winststreven is nog altijd de fundamentele drijfveer 
van elke kapitalistische onderneming, ondanks alle veranderingen 
àer bestaat geen tegenstelling tussen kapitalisten en topmanagers à doelstellingen en belangen 
zijn zelfde à gemeenschappelijkheid bevorderd door dezelfde sociale en culturele achtergrond 
àupper class gevormd door financiers, directeurs en managers die de bedrijven weliswaar niet 
bezitten, maar wel in staat zijn om heel wat aandelen te verwerven en kapitaal te beschermen en uit 
te breiden 
 
 



Verburgerlijking van de arbeidersklasse? 
àarbeidersklasse nam levensstijl, aspiraties en perspectieven van middenklasse over 
àverklaringen door enkele maatschappelijke ontwikkelingen 

• Stijging materiële welvaartspeil en daaraan gekoppelde consumptiemogelijkheden 
• Verzwakking proletarische bewustzijn arbeiders  

 
àGoldthorpe en Lockwood toetsten verburgerlijkingshypothese via empirisch onderzoek, 
opmerkelijke bevindingen: 

• Meerderheid van arbeiders vond geen intrinsieke bevrediging in hun arbeid 
• Nog altijd gedreven door geldelijke motivering (instrumentele arbeidersoriëntatie) <-> 

witteboorden hielden minder rekening met weddeniveau 
• Qua gemeenschapsleven namen arbeiders de middenklassehouding ook niet over 

(participeerden minder in formele organisaties met relationeel, liefdadig of sportief doel) 
• Arbeiders ervoeren statussegregatie ten aanzien van andere sociale klassen 
• Arbeiders beschouwden verschillen met middenklasse als doorslaggevend 
àipv verburgerlijkingshypothese formuleerden Goldthorpe en Lockwood de veronderstelling dat 
de hogere lagen van de arbeidersklasse en de lagere middenklasse een aantal 
gemeenschappelijke kenmerken ontwikkelden, vooral onder invloed van de bovenvermelde 
externe verandering, waardoor de verschillen vervaagden 
 

De Witte 
àvergeleek de sociaal-culturele en sociaaleconomische opvattingen van bedienden en 
arbeiders 

• De arbeiders en bedienden vormen over beide domeinen elkaars spiegelbeeld 
(arbeiders willen op sociaal-cultureel vlak de traditionele normen en gewoonten 
handhaven, maar waren voorstander van veranderingen op sociaaleconomisch 
gebied <-> bedienden omgekeerd, waren progressiever inzake sociaal-culturele 
aangelegenheden en conservatiever wanneer het op sociaaleconomische zaken 
aankwam 

• 2 factoren zijn verantwoordelijk voor behoudsgezinde visie van arbeiders op sociaal 
cultureel vlak 
1) Door hun langere opleidingsniveau kunnen ze zich moeilijk voorstellen hoe het 

anders kan en houden ze veilige traditie 
2) Door beperkte autonomie op werk leren ze dat ze weinig invloed kunnen 

uitoefenen op hun toestand 
 
In welke mate verschilt de middenklasse van de arbeidersklasse op vlak van aantal relevante 
en sociale ervaringen en gemeenschappelijke houdingen? 

1) Maatschappelijk onbehagen leeft sterkst bij arbeidersklasse, ook bij lagere 
middenklasse (onzeker over toekomst) 

2) Culturele thema’s verdelen sociale klassen meer dan sociaaleconomische thema’s 
(meer verdeeldheid op politiek en cultureel vlak) 

 
àMarxistisch geïnspireerde auteurs verwerpen verburgelijkingshypothese 



• Verburgerlijking in marxistische betekenis kunnen arbeiders alleen wanneer ze 
evolueren van niet-bezitter tot bezitter van productiemiddelen (verhuizen van 
proletariaat naar burgerij) àindividueel accident, verandert niks aan 
klassenstructuur 

 
Het lange leven van de onderklasse 
àMalthus 

• Legde verantwoordelijkheid voor overbevolking bij de ‘overbodige bevolking’ van 
minstbedeelden 

• Armen hadden zelf schuld van hun armoede 
• Armen moeten er geen stichten als ze weten dat het niet kunnen onderhouden 

 
àMarx 

• Overbevolking resulteert in industrieel reserveleger dat een vitale, want regulerende 
functie vervult in kapitalistische samenleving 

• Bestaan van onderklasse verklaren uit logica van het kapitalisme en niet vanuit 
individueel gedrag 

• Misprijzen voor lompenproletariaat (door gebrekkige revolutionaire potentieel) 
• Hun gebrek aan organisatie en onwetendheid verhinderen ontwikkeling van 

klassenbewustzijn en in tijden van crisis kiezen ze kant van de sterkste, de burgerij 
 
àwaarom armoede minder sterk afgenomen dan verwacht? 

1) Conservatieve antwoord haalt culturele factoren aan om het ontstaan en 
voortbestaan van een stedelijke onderklasse te verklaren 

2) Progressieve beklemtoont structurele omstandigheden 
 
àWilson vult begrip onderklasse structureel in, hij stelt vast dat herstructurering van de 
economie leidde tot verlies van jobs voor laaggeschoolden 

• Problemen van bewoners in achtergestelde buurten zijn gevolg van werkloosheid, 
die zelf resultaat is van macro-economische veranderingen  

• Sociale buffer is verdwenen door uitwijking van arbeiders met vaste baan en van 
mensen uit middenklasse naar voorsteden 

• Middenklasse bracht stabiliteit 
• Transitiezone werd doorlopende steeg 

 
àarmoedeparadox 

• Stedelijk fenomeen 
• Wie in armoede raakt, zoekt anonimiteit van stad op en aangetrokken tot sociale 

dienstverlening 
• Polarisatie tssn stad en rand en binnen stad zelf 

 
àterugtrekkende verzorgingsstaat  

• Bezuinigen op sociale overheidsuitgaven 



• Verhuizen van institutioneel naar residueel model van sociaal beleid 
 
àhedendaagse vorm van onderklasse is precariaat 

• Eenvoudig samengesteld conglomeraat bestaande uit heterogene individuen, die 
negatief gedefinieerd worden door sociale ontbering, materiële behoeften en een 
symbolisch tekort 

• Laagbetaalde arbeiders in moderne globale economie, denizens <-> citizens 
• Economische onzekerheid bevordert extremisme 

 
 
Deel 4 
Zie ook notities bij les 17/05 en slides 
Hoofdstuk 13: over sociale verandering en modernisering 
 
De samenleving: spanning tussen stabiliteit en verandering 
àin het voorbijtrekken van altijd weer nieuwe mensen, groepen, instituties en ideologieën 
(verandering) zitten bepaalde regelmatigheden (stabiliteit) 
àstructuurfunctionalisten beklemtonen noodzaak stabiliteit en continuïteit 

è Daarvoor zorgen onder meer:  
o De functies die de onderdelen van een systeem vervullen voor het in stand 

houden vh systeem 
o Socialisatie in bestaande waarden en normen die zorgen voor overdracht vh 

cultuurpatroon naar nieuwkomers 
o Collectieve rituelen 
o Sociale controle 
o Sociale sancties 
ð Houden burgers op rechte pad 

àtegenstellingen en conflicten 
àverandering kan veel vormen aannemen 

è Verandering vrij neutraal begrip 
è Ontwikkeling, vooruitgang (en evolutie), innovatie en disruptie (ontwrichting, 

disruptieve economie: snelle transities binnen een economisch bestel, meestal in het 
verlengde van technologische innovaties) suggereren een stap vooruit 

è Veranderingen zijn niet altijd het gevolg van gericht menselijk handelen 
o Evolutie: hoe uit een eencellig wezen, via proces van differentiatie, 

verschillende soorten ontstonden 
o Ontwikkeling: samenleving evolueert van eenvoudige naar complexe vormen 
o Vooruitgang: doelgerichte processen van verandering 
o Innovatie: door de mens gestarte, doelbewuste ingreep 

àsociale innovatie: nieuwe organisatievormen, nieuwe institutie en nieuwe 
samenlevingsvormen 
àgeen algemene definitie voor want gebeurt op verschillende domeinen en 
niet alle sociale innovaties komen mens en maatschappij ten goede (bv. 
criminaliteit) 



Denken in dichotomieën 
àsociologie ontstond op het breukvlak van 2 samenlevingstypes 
àComte ontwierp een driefasenmodel (theologische, metafysische en positivistische fase) 
àMarx vatte ontwikkeling van productiewijzen in dialectisch model (primitief communisme, 
feodaliteit, kapitalisme en communisme) 

è Commodificatie: in het kapitalisme worden de menselijke betrekkingen, het 
menselijk handelen en de resultaten daarvan uitgedrukt in geld ipv ze te beoordelen 
op hun intrinsieke of inherente waarde 

 
Denken in meervoud 
àFrankfurter Schule: vond dat toenemende rationele beheersing de mens herleidt tot een 
schakel in een gespecialiseerd systeem, waardoor dat systeem steeds onderdrukkender 
wordt 
àrisicomaatschappij: de samenlevingen apart kunnen geen individueel weerwerk meer 
bieden aan nieuwe wereldwijde en nationaal onbeheersbare risico’s, zoals de klimaatcrisis 
en coronacrisis (Ulrich Beck) à paradox: we leven in welvarende samenleving en toch 
voelen we ons meer dan ooit onzeker door de veranderingen 
 
Endogene en exogene factoren 
àzelf aanwezig (endogeen, combinaties van elementen die al voorhanden zijn in de 
samenleving) of van buitenaf inwerking op samenleving (exogeen, kan om louter natuurlijke 
factoren gaan (klimaatverandering) of om sociaalfysische factoren, demografische 
bewegingen) 
àcultuuroverdracht kan onder dwang gebeuren of ze kan geleidelijk plaatsvinden door 
ongedwongen contacten (bv. handel: vreedzame cultuuroverdracht) 
 
Niveaus van sociale verandering 
àveranderingen kunnen hele samenleving raken of slechts bepaalde onderdelen ervan 
àsociale verandering: belangrijke wijzigingen in posities, netwerken en groepen en in 
verhoudingen daartussen 
àculturele verandering: betrekking op belangrijke wijzigingen in waarden, normen, rollen, 
instituties of kennis 
àmicro: relaties tssn mensen 
àmeso: relaties tssn groepen 
àmacro: relaties tssn maatschappelijke instituties, cultuurpatronen en politieke entiteiten 
àveranderingen kunnen plots of geleidelijk zijn 
àcollectief moment (sociale actie) is nodig om veranderingen tot stand te brengen; individu 
kan wel verandering belichamen (Ghandi, Martin Luther King) 
 
Modernisering 
àovergang van feodale, agrarische, gesloten samenlevingen naar kapitalistische, industriële 
en open samenlevingen in West-Europa 
àcomplex geheel van onderling verweven structurele, culturele, psychische en fysische 
factoren 



àParsons: 4 cruciale processen (p. 368 schema en slides ! ) 
1) Structurele differentiatie 

àheeft moderne samenleving het aanzien gegeven van een gigantische en complexe 
machine, waarvan de diverse onderdelen op de een of andere manier met elkaar 
verbonden zijn 
àvan gasthuis naar ziekenhuis: vroeger ongedifferentieerd opvangcentrum 
(iedereen aan rand van samenleving), later instellingen voor specifieke groepen, 
binnen ziekenhuis ontstaan zelfstandig functionerende afdelingen 
àvan familie naar gezin: vroeger functies door uitgebreide zin vervuld, nu door 
specifieke organisaties (onderwijs, opvoeden, produceren goederen…) nu ingeperkt 
tot emotioneel management en andere functies overgedragen aan diverse 
gespecialiseerde instanties 

o kinderen vroeger economisch nut, nu voorwerp vn affectie à invloed op 
relatie ouders en kinderen (ouderlijke macht en gezag weggevallen, 
bevelsrelatie wordt onderhandelingsrelatie) 

àparadox: schaalverkleining en schaalvergroting 
o schaalverkleining: wanneer een groter maatschappelijk geheel uiteenvalt in 

afzonderlijke delen, waarbij elk van die delen een van zijn functies overneemt, 
elke specialisatie binnen beroepen, zoals vervangen van ambachten door 
werk aan lopende band 

o schaalvergroting: omgekeerde beweging, vervanging van kleinere door 
grotere gehelen, zoals de vervanging van ambachtelijke werkplaatsen door 
fabrieken 

o differentiatie vereist integratie: arbeidsdeling en specialisatie leiden ertoe dat 
mensen en groepen veel meer dan voordien met elkaar moeten 
samenwerken (ze worden afhankelijk van elkaar) 

o Hoe kunnen die twee ontwikkelingen nog voldoende solidariteit genereren?  
§ Door schaalvergroting en schaalverkleining samen veel overlappende 

niveaus van solidariteit 
§ Warme solidariteit krijgt voorkeur op koude solidariteit 

2) Rationalisering 
àvoltrekt zich op verschillende en onderling samenhangende niveaus: de 
wereldbeschouwing, het collectieve handelen en het individuele handelen 
àorganisaties: scholen, ziekenhuizen, gevangenissen… à ze werden door samen 
handelende mensen opgericht om concrete doeleinden te bereiken via een keten van 
bewust op elkaar afgestemde, berekenbare en stuurbare handelingen 
àook individuele handelen raakt hoe langer hoe meer gerationaliseerd 
(doelrationeel handelen) àminder impulsief handelen 
àmodern individu wordt geacht om weloverwogen en zakelijk voor zijn belangen op 
te komen en levensplan op te stellen 
àouderdom niet meer hoogste status in samenleving: diagnose en therapie vanuit 
wetenschappelijk perspectief, niet meer geloof in magische rituelen 
àorganisatie arbeid: arbeidsprocessen opgesplitst in deeltaken 
àparadox: pluralisering en generalisering 



o Pluralisering: ontstaan van naast elkaar bestaande, specifieke 
cultuurpatronen, komen in plaats van algemeen, overkoepelend 
cultuurpatroon dat wordt aangestuurd door een dominerende 
betekenisgever (kerk, reclame…) , uitvloeiing van differentiatie, individuen 
ook legitimiteit aan eigen cultuurpatroon met specifieke waarden en normen 
(bv. tegenstelling medische en politieke normen) 

§ Compartimentalisering (etnische, religieuze, politieke of andere 
minderheden worden apart van rest gezet en apart gezet) is uitvloeisel 
van doorgedreven rationalisering  

o Generalisering: veralgemening 
§ Trend naar veelvormigheid van waarden en normen gaat gepaard naar 

generalisering, waardoor overkoepelende waarden en normen 
ontstaan 

§ Vloeit voort uit commercialisering 
§ Veralgemeende culturele patronen krijgen grotere overkoepelende 

kracht door grotere vaagheid (Amerikanisering) 
3) Individualisering 

àleefwereld bestaat uit 2 werelden: private en publieke 
àdetraditionalisering: individu is belangrijker geworden als zingever voor zijn 
handelen, raakt los van regulerende collectiviteiten in directe sociale omgeving en 
ruimere samenleving 
àpersoonlijke beslissingsvrijheid is toegenomen 
àmaar sociale marges zijn niet verdwenen 
àparadox: grote vrijheidsgevoel en groter gevoel van onmacht 

o Minder sociale controle geeft gevoel van vrijheid: maar vaak schijn 
o Mensen moeten zich conformeren, maar ontkennen dat moderne cultuur hen 

daartoe dwingt 
o Aantal keuzes dat wij moeten maken, kan gevoel van keuzevrijheid vergroten 

(kleiner feitelijk aantal keuzemogelijkheden) 
o Ontwikkeling verzorgingsstaat: mensen werden afhankelijk van 

verzorgingsstaat  
4) Domesticatie 

àontwikkeling gezondheidszorg, verbetering van hygiëne en introductie van publiek 
sanitaire voorzieningen hebben dodelijke bedreigingen een halt toegeroepen 
àlevensverwachting meer dan verdubbeld 
àgezondheid werd een nieuwe religie: schijn voor zichzelf en anderen hoog houden 
àparadox: dalende afhankelijkheid van de natuur en toenemende afhankelijkheid 
van technologie en andere mensen 

o Hoe meer bevrijden van natuurlijke beperkingen, hoe afhankelijker van 
technologische infrastructuur 

o Medische wetenschap: levensduur verlengen, maar daardoor chronische 
ziekten bovenhand en wordt men afhankelijk van artsen, medicatie… 

o Nieuw evenwicht vinden tussen mens en natuur 
 



Wat de toekomst ons brengt… 
àmeest waarschijnlijke ‘voorspelling’: nabije toekomst zal er wss weinig veranderen aan 
maatschappelijke structuren en processen 
àgedrag is even voorspelbaar als vroeger maar de omstandigheden zijn veranderd 
 
Hoofdstuk 14 
 
De toename van het welvaartspeil en markante demografische ontwikkelingen 
àPoorer than thier Parents: kinderen zullen minder welvarend zijn dan hu ouders en dat is 
een nieuw gegeven en de naoorlogse periode 
àvergrijzing: aandeel van ouderen in bevolking stijgt, gemiddelde leeftijd bevolking neemt 
toe maar ook verhouding tussen bevolking op actieve leeftijd en niet-meer-actieven: minder 
actieven om pensioenen te betalen 
àverzilvering: het toenemend aandeel van de oudste ouderen (80 jaar en ouderen) 
àontgroening: het aandeel jongeren in bevolking vermindert 
àgezinsverdunning: dalende aantal leden per huishouden 
 
Technologische ontwikkelingen 
2 fundamentele technische doorbraken:  

1) Stoommachine (mechanisering), daarna automatisering 
2) Robotisering en digitalisering + biotechnologie en nanotechnologie 

àgekenmerkt door disrupties 
ànetwerksamenleving (Castells): samenleving waarin het creëren van en deelnemen aan 
netwerken centraal staan 

o Ontstaan nieuwe organisatiestructuren 
o Netwerken leiden tot nieuwe sociale morfologie (nieuwe sociale vormen en 

structuren) omdat de nieuwe communicatietechnologieën de decentralisering 
van de werking en van de controle mogelijk en doelmatiger maken 

 
Wordt arbeid overbodig? 
àprimaire sector (landbouw en visserij) à secundaire sector (industrie en nijverheid) à 
tertiaire sector (algemene diensten zoals banken en verzekeringen) àquartaire sector 
(persoonlijke diensverlening) 
àtechnologisering: bevat automatisering, digitalisering, computerisering en robotisering 
ànieuwe economie wordt kennisintensiever en vereist hoger opleidingsniveau 
àdeskilling: werking onder het opleidingsniveau 
àpolarisering arbeidsmarkt: lovely jobs (hooggeschoold) <-> lousy jobs 
àjobless growth: economische groei zonder dat er banen bijkomen 
 
Het nieuwe belang van grenzen in een globaliserende wereld 
àglobalisering voortzetting van ontwikkeling die begon met ontstaan van natiestaten 
àglobalisering: voortdurend proces waarbij de economische, politieke en culturele 
interacties van mensen en organisaties uit verschillende staten elkaar in toenemende mate 
beïnvloeden en met elkaar wereldwijd worden verweven à gebeurt binnen brede waaier 



van netwerken waarvan onder meer cultuur, criminaliteit, financiën, technologie, klimaat en 
milieu, gezondheid deel uitmaken 
à4 dimensies (slide 28 en verder) 

1) Economische globalisering 
2) Politieke globalisering 

àsupranationale regulerende overheden: overheden die boven het nationale niveau 
staan en beslissingen nemen die boven de nationale wetgeving staan (en dus door 
nationale regeringen moeten worden gevolgd) 
àpopulisme: moralistische verbeelding van de politiek, een manier om naar de 
politieke wereld te kijken die een moreel zuiver en volledig verenigd volk 
contrasteert met elites waarover wordt beweerd dat ze corrupt of anderszins moreel 
inferieur zijn, beweren dat zij en alleen zij het volk vertegenwoordigen 
àpopulisme toont ware, onaangename gezicht wanneer het aan de macht komt 

3) Culturele globalisering 
àEngels werd lingua franca 

4) Sociale globalisering 
 
àhyperglobalisten: een steeds meer globaliserende wereld komt tot stand via economische 
en politieke veranderingsprocessen 
àsceptici: stellen dat intensivering van internationale activiteiten een tijdelijk fenomeen is 
àtransformalisten: mondialisering geeft vorm aan nieuwe economische, politieke en sociale 
omstandigheden, die de klassieke natiestaat overstijgen 
 
Voortschrijdende individualisering 
àidentiteit van mensen wordt minder bepaald door groepen waartoe ze behoren 
àgrote diversiteit van levensstijlen en biografieën 
à2 fenomenen (eerste gezicht weinig met elkaar te maken, bij nader inzien spiegelbeeld) 

è Succes te danken aan kunnen 
è Tegenslagen schuld bij anderen 
è Persoonlijke schuldmodel: blaming the victim, sociale uitsluiting 
è Mattheuseffect: middenklassen vaak meer voordelen dan mensen die het echt nodig 

hebben 
 
Een kapitalistische, postindustriële, postmoderne en/of risicomaatschappij? 
Slide 24 en verder 
Postmoderne samenleving 
àalles mag en kan 
àversplintering van de werkelijkheid: lokale en particuliere hebben bovenhand op 
universele 
àgeen vooruitgang 
 
Risicosamenleving 
àpremoderne samenleving werden alle risico’s toegeschreven aan Gods wil of aan noodlot 



ànu: we beginnen werking omringende wereld te begrijpen en willen er greep op krijgen 
(door wetenschap en technologie) 
àhedendaagse risico’s grenzeloos 
àBeck: catastrofale maatschappij 
àzondebokmaatschappij 
àveiligheidsutopie: onhaalbare verlangen naar het samenvallen van maximale vrijheid en 
maximale veiligheid 
àangst voor anderen 
àrisicovermijding en risicomanagment 
 
Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. En wat met de bestrijding van 
armoede? Slide 30 
Verzorgingsstaat: een maatschappijvorm die gekenmerkt wordt door een op democratische 
leest geschoeid systeem van overheidszorg, dat zich – bij handhaving van een kapitalistisch 
productiesysteem- garant stelt voor het collectieve sociale welzijn van haar onderdanen 
àdecommodification: tegenovergestelde van commodificatie vn Marx, waarbij alles wordt 
ontmenselijkt en voorgesteld als koopwaar, ook de menselijke verhoudingen 

è Alle relaties gedefinieerd in termen van vraag en aanbod 
è Inkomen verwerft ook in tijden van ziekte, werkloosheid of ouderdom 

à3 grote welfare state regimes (Esping-Andersen) 
1) Liberale 
2) Corporatistische 
3) Sociaaldemocratische 

àneoliberalen wouden afbraak van de verzorgingsstaat (There is No alternative: TINA) 
àprobleem van participatiesamenleving: arme mensen hebben vaak gebrekkige zwakke 
banden (net zij zijn belangrijk voor job enz. : sterkte van zwakke banden) 
 
Van diversiteit via superdiversiteit naar hyperdiversiteit? 
Slide 25 + gastcollege 
àvreemdheid wordt gemaakt 
àsuperdiversiteit: groeiende versnippering in de achtergronden van migranten, onder meer op 
etnisch, taalkundig, juridisch, cultureel, religieus of economisch vlak 
àsuperdiversiteit zichtbaar door aantal kenmerken: 

1) Aantal talen gesproken in steden 
2) Toename aantal religies 
3) Diversiteit in emigratiemotieven en verschillen in geplande verblijfsduur 
4) Verblijfsstatuten 
5) Verschillen in sociaaleconomische positie 
6) Transnationaliteit (combinatie verschillende leefwerelden en culturen) 
7) Gender 

 
àhyperdiversiteit 

è Betreft een vorm van diversiteit die niet beperkt is tot ontwikkelingen binnen de etnische 
gemeenschappen, maar die de dwarsverbindingen met de autochtone bevolking en ook 
andere variabelen dan de etnische erbij betrekt 



 
 
 

 

 


