
1.De zanger van de Australische popgroep INXS, Michael Hutchence, pleegde in het begin van de maand 

december zelfmoord. Als we Philips mogen geloven, zou het verschijnen van dit beroemde geval van suïcide 

in een groot dagblad aanleiding geven tot een verhoging van het aantal suïcides. Om dit na te gaan zou je het 

aantal suïcides in de maand december moeten vergelijken met de verwachte waarde voor december, te 

bekomen door het gemiddelde te nemen van het aantal suïcides... 

a) ... in november en januari. 

b) Je moet het aantal suïcides bekijken in januari en dat aantal vergelijken met de verwachte waarde voor 

januari. 

c) Je kan dit niet onderzoeken, want in december is het zomer in Australië en de seizoenen zorgen ook voor 

schommelingen in de suïcidecijfers. 

d) ... in november en december. 

e) ... van de decembermaanden in de vorige jaren. 

 

2. Ons zelfbeeld is in grote mate slechts de weerspiegeling van wat mensen verwachten dat we zijn.Welke van 

volgende uitspraken strookt niet met deze vaststelling? 

a) Soort zoekt soort. De mens ontwijkt situaties waarin zijn zelfbeeld niet strookt met wat anderen van hem 

verwachten. 

b) Het wegvallen van bekende sociale contacten leidt tot desintegratie van de persoonlijkheid, in gezonde 

gevallen gevolgd door reïntegratie. 

c) Self-fulfilling prophecy: we zoeken die contacten op die bevestigen wie we denken te zijn. 

d) Enkel als we alleen zijn, zijn we écht onszelf. 

e) Identiteit vereist sociale contacten om in stand gehouden te worden. 

 

3.Het milieubewustzijn van jongere generaties lijkt nu ook door te dringen tot andere generaties die het meeste 

electoraal en economische belang hebben. Dit is... 

a) ... internalisatie. 

b) ... cultuuroverdracht in de tijd. 

c) ... het zakken van cultuurelementen op de sociale ladder. 

d) ... enculturatie. 

e) ... cultuuroverdracht tegen de machtsverhoudingen in. 

 

4.Welke van volgende trio's is onsamenhangend? 

a) Conflict, Marx, materialisme. 

b) Comte, Durkheim, fenomenologie. 

c) Specer, Darwin, functionalisme. 

d) Rationaliteit, Weber, Douglas. 

e) Homans, Lévi-Strauss, gift. 

 

5.Het wezenlijk onderscheid tussen structuur en cultuur betreft volgens Parsons: 

a) Cultuur bepaalt de structuur: waarden en normen reguleren het gedrag van positiebekleders en dus ook de 

verhoudingen tussen posities. 

b) Structuur heeft te maken met sociale feiten en cultuur met zinvol handelen. 

c) Structuur bepaalt cultuur: waarden en normen zijn het effect van materiële productieverhoudingen. 

d) Er is geen echt onderscheid, zij wijzen beiden op waarden en normen. 

e) Cultuur is het effect van structurele processen. 

 

6.“Jobless Growth” wijst op een 1 … van de 2 … door 3… , zonder dat er een 4 …  is van de tewerkstelling. Vul 

de ontbrekende woorden in. 

a) 1= toename, 2= dienstensector, 3= afname van industriële tewerkstelling, 4= afname. 

b) 1= afname, 2= tewerkstelling in arbeidsintensieve industrieën, 3= concurrentie van de lage-loonlanden, 4= 

afname. 

c) 1= toename, 2= productiviteit, 3= technologische vernieuwing, 4= toename. 

d) 1= toename, 2= dienstensector, 3= vergrijzing van de bevolking, 4= toename. 

e) 1= afname, 2= werkgelegenheid in de industriële sector, 3= concurrentie met de lage-loonlanden, 4= 

afname. 

 

 

 

 

 



7. Beschouw de volgende fictieve tabel met zelfdodingsratio's (aantal zelfdodingen per jaar, per 10.000). 

 

 

 

Vrouw     Man    

 K P V Som  K P V Som 

Arbeid          

Bedienden          

Kaderleden          

Som          

 

Er is een effect van geslacht, religieuze affiliatie (K= katholiek, P= protestants, V= vrijzinnig) én 

arbeidsstatuut (arbeiders, bedienden, kaderleden) op de suïcideratio's. 

 

Welk van onderstaande uitspraken is de enige juiste? 

a) De suïcideratio's bij mannen liggen hoger dan bij vrouwen. 

b) Het effect van religie is groter dan dat van arbeidsstatuut. 

c) Het verschil tussen protestantisme en vrijzinnigheid is niet groter dan dat tussen katholiscisme en 

protestantisme. 

d) Het effect van geslacht is het grootst bij bedienden. 

e) Het effect van arbeidsstatuut is kleiner bij vrouwen. 

 

8.Beschouw de gegevens uit bovenstaande tabel. Welke van volgende verklaringen is zeker niet toepasselijk? 

a) Egoïstische suïcide bij Durkheim: te weinig integratie is suïcidogeen. 

b) Gibbs & Martins statusintegratietheorie: conflictuele statusconfiguraties zijn suïcidogeen. 

c) Anomische suïcide bij Durkheim: te weinig reglementering is suïcidogeen. 

d) Een combinatie van egoïstische en anomische suïcidogene tendensen. 

e) Henry & Shorts theorie van externe dwang. 

 

9. Bij hermeting met eenzelfde instrument bekom ik een ander resultaat. Dit wijst op een gebrek aan... 

a) ... validiteit en betrouwbaarheid. 

b) ... representativiteit. 

c) ... validiteit. 

d) ... betrouwbaarheid. 

e) ... geen van deze mogelijkheden. 

 

10.De demografische transitie wordt gekenmerkt door... 

a) ... een daling van het sterftecijfer, gevolgd door een daling van het geboortecijfer. 

b) ... een toename van de bevolking door stijging van het geboortecijfer. 

c) ... een afname van de bevolking door een daling van het geboortecijfer. 

d) ... een stijging van het sterftecijfer, gevolgd door een stijging van het geboortecijfer. 

e) ... een afname van de bevolking door migratie vaar de V.S.A. 

 

11. Biologisch determinisme leidt tot sociaal fatalisme omdat... 

a) ... het herleiden van het geslachtsverschil tot biologische factoren impliceert dat elke emancipatorische 

inspanning zinloos is. 

b) ... het verschil in de structuur van de hersenhelften bij mannen en vrouwen ervoor zorgt dat mannen en 

vrouwen eigelijk niet met mekaar kunnen samenleven. 

c) ... omgevingsfactoren een sterker effect hebben dan erfelijke factoren. 

d) ... mannen een biologisch voordeel hebben om in de maatschappij de sleutelposities te bekleden. 

e) ... vrouwen omwille van hun biologische constitutie langer leven dan mannen. 

 

12.Beschouw het onderzoek van Stouffer: legereenheden met grote promotiekansen worden vergeleken met 

legereenheden met kleinere promotiekansen. Als men in een eenheid met weinig promotiekansen van de ene 

dag op de andere de mogelijkheid om promotie te maken vergemakkelijkt, neemt de frustratie in die eenheid 

toe. Welk concept is hier niet toepasbaar? 

a) Afhankelijkheidssysteem. 

b) Functioneel systeem. 

c) Anomie. 

d) Latente functie. 

e) Self-destroying prophecy. 



13.Welk van volgende situaties kunnen we beschrijven als een cultural lag in de betekenis die Ogburn daaraan 

geeft? 

a) De kloof tussen arm en rijk. 

b) De kloof tussen het opleidingsniveau van mensen van lage sociale afkomst en deze van hoge sociale 

afkomst. 

c) De kloof tussen politieke besluitvorming en technologische vernieuwingen. 

d) De kloof tussen politiek en burger. 

e) De kloof tussen politiek en religieuze instanties. 

 

14.In de sociale en culturele antropologie stelt men vast dat in bepaalde culturen zogenaamde 'joking 

relationships' een cruciale rol spelen in de omvang tussen leden van een gemeenschap. In dergelijke 

relatievormen is het gepast en zelfs wenselijk te spotten met bepaalde leden van de gemeenschap, zonder dat 

dit expliciet wordt afgekeurd. In onze samenleving lijkt de verhouding t.a.v. de schoonmoeder traditioneel 

dergelijke vormen aannemen. Roddel en ridiculisering van deze positie worden dan ook in zekere mate 

aanvaard. Welke van de volgende stellingen acht je het minst plausibel om dit fenomeen te verklaren? 

a) Het gaat hier om een vorm van uitsluiting, waarbij iemand op grond van zijn sociale positie verhinderd 

wordt deel te nemen aan het sociale verkeer. 

b) Deze vorm van relaties laat toe dat er duidelijkheid bestaat omtrent posities en de rollen die daarmee 

geassocieerd zijn. Zo is het voor de betrokkene makkelijker om een rol op te nemen en verkeert hij niet in 

onzekerheid omtrent hoe hij zich t.a.v. die positie moet gedragen. 

c) Deze 'joking relationships' behoren tot rolverwachtingen, verbonden met een positie die makkelijk tot 

conflict aanleiding kan geven. Dit conflict wordt geneutraliseerd door een zekere mate van conflict als gepast 

en wenselijk te beschouwen. 

d) Het gaat hier om een 'self-destroying prophecy'. De samenleving anticipeert mogelijke spanningen en 

onzekerheid omtrent bepaalde posities door een gedrag voor te schrijven waarbij vooroordelen worden 

geëxpliceerd en daardoor ongedaan gemaakt. 

e) De persoon met wie men mag spotten, fungeert als een soort bliksemafleider tegen wie op sociaal 

gecontroleerde manier kritiek mogelijk is zonder dat de persoon in kwestie zelf aangevallen wordt (de positie 

wordt bekritiseerd, niet de persoon). Dit past binnen de functionalistische benadering van 

spanningsregulering. 

 

15. Welke van onderstaande uitspraken is manifest onwaar? 

a) Het symbolisch interactionisme stelt dat individuen de sociale realiteit construeren op basis van rollen. 

b) Rollen zijn sociale feiten en als dusdanig behoren zij tot de sociale realiteit in Durkheims definitie. 

c) De Frankfurter Schule bekritiseert vooral het feit dat de traditionele sociologie een 'Soziologie ohne 

Gesellschaft' is, m.a.w. onvoldoende maatschappelijk relevant. 

d) Wie stelt dat cultuur de sociale structuur bepaalt, is een materialist. 

e) Het functionalisme stelt dat iedere samenleving een tendens heeft naar stabiliteit. 

 

16. Wat hoort niet thuis in het rijtje? 

a)  Comte en positivisme. 

b)  Spencer en sociaal darwinisme. 

c)  Marx en situationeel determinisme. 

d)  Asch en groepsdruk. 

 

17. Doorgaans zijn personen op diverse positieladders op ongeveer gelijk niveau geplaatst. Dit is: 

a)  statusconsistentie. 

b)  positiecongruentie. 

c)  parallelle positieladders. 

d)  maatschappelijke integratie. 

e)  functioneel parallellisme. 

 

18. Algemeen vruchtbaarheidscijfer houdt rekening met: 

a)  absoluut aantal geboorten. 

b)  absoluut aantal geboorten en totaal aantal vrouwen. 

c)  absoluut aantal geboorten en aantal vrouwen op vruchtbare leeftijd. 

d)  som van de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers. 

e)  verschil tussen leeftijdsspecifiek geboortecijfer en leeftijdsspecifiek sterftecijfer. 

 

 



19. De samenleving is een verzameling mensen die voortdurend met en tegen elkaar handelen, mekaars gedrag 

interpreteren en voortdurend gebruik maken van symbolen die vaak dubbelzinnig zijn: 

a)  functionalisme. 

b)  conflictbenadering. 

c)  roltheorie. 

d)  ruiltheorie. 

e) symbolisch interactionisme. 

 

20. Kinderen leren in de samenleving waarin ze geboren zijn hun eigen taal. Dit is: 

a)  acculturatie. 

b)  enculturatie. 

c)  internalisatie. 

d)  socialisatie. 

e)  cultuuroverdracht. 

 

21. Man, 35jaar, woont in Leuven, gehuwd, 2 kinderen, regent. Dit is een voorbeeld van: 

a)  positieveld. 

b)  positieladder. 

c)  rollenveld. 

d)  positieset. 

e)  positieconfiguratie. 

 

22.Jobless growth is: 

a)  een toename van de dienstensector in het Westen. 

b)  een toename van de werkgelegenheid van de overheidssector. 

c)  een toename van de industriële werkgelegenheid in de Derde Wereld. 

d)  een toename van het aantal en aandeel tweeverdieners, waardoor deze relatief gezien rijker worden  t.o.v. 

inkomensgezinnen. 

e)  een toename van de productie door technologische vernieuwingen, zonder een toename van de 

werkgelegenheid. 

 

23. Demografische transitie is: 

a)  een daling van het geboortecijfer gevolgd door een daling van het sterftecijfer. 

b)  een stijging van het geboortecijfer gevolgd door een stijging van het sterftecijfer. 

c)  een stijging van het geboortecijfer gevolgd door een daling van het sterftecijfer. 

d)  een daling van het sterftecijfer gevolgd door een daling van het geboortecijfer. 

e) een sterke stijging van de bevolking waardoor een spanning ontstaat tussen voedselvoorziening en 

bevolkingsaantal. 

 

24. Het experiment van Philip Zimbardo toont ons dat: 

a) Gevangenen voortdurend worden geconfronteerd met een intern rollenconflict. 

b) Cultuur de structuur van de situatie bepaalt. 

c) De structuur van de situatie soms belangrijker is dan de persoonlijkheid. 

d) Cultuur, structuur en persoonlijkheid in elkaars verlengde liggen. 

e) De conflicttheorie van Marx ook op microniveau toepasbaar is. 

 

25. In het leger wordt opvallend meer zelfmoord gepleegd dan onder de burgerbevolking: 

a) chronische anomie 

b) egoïstische zelfmoord 

c) anomische zelfmoord 

d) altruïstische zelfmoord 

e) fatalistische zelfmoord 

 

26. „Een samenhangend geheel van sociale handelingen‟ is een omschrijving van: 

a) definitie van de situatie 

b) institutie 

c) sociale structuur 

d) self destroying prophecy 

e) geen van deze mogelijkheden 

 



27. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen liegen over het aantal partners waarmee men seksuele contacten had. 

Hieruit kunnen we besluiten dat we bij verder onderzoek van dit thema moeten zorgen voor een 

onderzoeksontwerp dat het methodologisch probleem van …… ondervangt. Welke van de onderstaande 

mogelijkheden dient hier te worden ingevuld? 

a) betrouwbaarheid 

b) validiteit 

c) een ecologische fout 

d) sociale wenselijkheid 

e) een selectief en verwrongen geheugen 

 

28. Het theorema van Gibbs en Martin luidt als volgt: 

a) hoe minder incompatibele posities, hoe meer statusintegratie. 

b)  Suïcideratio en de graad van anomie variëren invers. 

c) De sociale integratie van een groepering is de graad van stabiliteit en duurzaamheid van de sociale 

relaties. 

d) Mensen zien, horen, handelen en reageren in het heden niet onafhankelijk van hun vorige 

groepservaringen. 

e) Hoe lager de suïderatio, hoe meer statusintegratie. 

 

29. Uit het onderzoek van Merton blijkt dat Amerikaanse zwarten kort na de tweede wereldoorlog 

stakingsbrekers waren. Dit is een voorbeeld van: 

a) een cultureel verschil 

b) een self-fulfilling prophecy 

c) een ecologische fout in het onderzoek 

d) een klassenstrijd 

e) een verschil in referentiekader 

 

30.I. Het afvalwater van de reiniging van een olietanker wordt in zee geloosd. 

II. Iemand rijdt mee op de bus zonder te betalen. 

Welke van deze voorbeelden is (zijn) een correct voorbeeld va het fenomeen van een „free rider‟? 

a) I wel, maar II niet 

b) II wel, maar I niet 

c) Noch I, noch II is een goed voorbeeld 

d) Zowel I als II is een goed voorbeeld 

e) Dit kan je onmogelijk weten (gebrek aan informatie over de context) 

 

31. De discussie rond „waardevrijheid‟ draait rond de vraag of:  

a) mensen objectief kunnen antwoorden op vragen die hen worden gesteld 

b) onderzoekers afstand kunnen doen van hun eigen overtuigingen 

c) „sociologische verbeelding‟ wel past in het kader van de sociologie als wetenschap 

d) validiteit en betrouwbaarheid wel voldoende objectieve indicatoren zijn van de kwaliteit van het 

onderzoek 

e) geen van vorige alternatieven 

 

32. Welke van volgende trio‟s is onsamenhangend? 

a) Spencer, Parsons, functionalisme 

b) Conflict, Marx, materialisme 

c) Fenomenologie, Durkheim, Douglas 

d) Weber, Protestantisme, Kapitalisme 

e) Machiavelli, Hobbes, conflictperspectief 

 

33.Wanneer mensen weten dat zij onderzocht worden, gaan zij zich anders gedragen. Dit noemt men: 

a) sociale wenselijkheid 

b) anomie 

c) een antecedente variabele 

d) deviantie 

e) geen van voorgaande alternatieven 

 

 

 



34. De benadering van zelfdoding door Douglas…. 

a) verwerpt de visie van Weber, omdat Douglas vindt dat ook subjectieve redenen voor zelfmoord in het 

onderzoek moeten worden betrokken. 

b) verwerpt de visie van Weber, omdat Douglas streeft naar een objectieve registratie van het aantal 

zelfdodingen. 

c) verwerpt de visie van Durkheim, omdat Douglas streeft naar een objectieve registratie van het aantal 

zelfdodingen. 

d) verwerpt de visie van Durkheim, omdat Douglas vindt dat ook subjectieve redenen voor zelfmoord in het 

onderzoek moeten worden betrokken. 

e) maakt een synthese van de relevante elementen uit zowel de Durkheimiaanse als de Weberiaanse 

traditie. 

 

35. Welk van volgende uitspraken is géén kenmerk van het „sociologisch perspectief‟? 

a) omdat mensen gemakkelijk denken in termen van individuele keuze, vrijheid en verantwoordelijkheid, is 

het (h)erkennen van de allesdoordringende impact van de samenleving op ons (sociaal) leven een vorm 

van zien van het „vreemde alledaagse‟. 

b) Het sociologisch perspectief toont het „algemene in het bijzondere‟; dat wijst op de „macht‟ van de 

samenleving om het leven van individuen te sturen. 

c) Het onderzoek van Durkheim over de frequentie van zelfdoding binnen en tussen verschillende 

categorieën toont dat de samenleving zelfs het meest persoonlijk gedrag stuurt. 

d) Sociaal gemarginaliseerden ondervinden gemakkelijk de effecten van de samenleving.  Zij worden er 

immers fysiek en/of psychisch mee geconfronteerd. Dat heeft ook een macro-annex: sociale crisissen 

sturen en bevorderen het sociologisch denken. 

e) Alle stellingen zijn kenmerken van het sociologisch perspectief 

 

36. Het theorema van Thomas zegt ons: 

a) een onjuiste mening wordt werkelijkheid omdat men er zijn handelen op richt 

b) de kans op sociale promotie en het frustratieniveau variëren evenredig. 

c) de kans op sociale promotie en het frustratieniveau variëren invers. 

d) „If men define situations as real, they are real in their consequences.‟ 

e) Sociologie is de wetenschap die formuleert wat iedereen al weet, op danige wijze dat niemand het nog 

verstaat. 

 

37.In het begin van de jaren ‟60 legden de zwarten in de getto‟s van de grootsteden in de V.S.A. grote 

wapenvoorraden aan. Hierdoor ging de politie omzichtiger tewerk. Gevolg was dat de aanvankelijk 

toegenomen spanning tussen de blanke en de zwarte beroepsbevolking op lange termijn afnam. 

Eén van de volgende sociologische begrippen is NIET van toepassing op de hier beschreven feiten. Welk? 

a) self destroying prophecy 

b) chronische anomie 

c) omkeringsproces 

d) definitie van de situatie 

e) latente functie 

 

38.Halbwachs stelt dat bij de verklaring van suïcideratio‟s Durkheim te zeer is uitgegaan van de idee dat factoren 

als religie, familiale organisatie,… onafhankelijk van elkaar functioneren. In werkelijkheid interageren ze 

met elkaar en is er een dieperliggende verklarende factor: 

 Welke van volgende uitspraken met betrekking tot Halbwachs‟ theorie is NIET JUIST? 

a) Het verband tussen religieuze achtergrond en suïcideratio‟s is een effect van de transformatie in de 19
e
 

eeuw van een traditionele samenleving naar een industriële samenleving. 

b) Zelfdoding is een gemotiveerde en geïntendeerde daad: zelfopoffering kan echter niet als suïcide 

worden beschouwd. 

c) De “accidents sociaux” wijzen op de sociale en culturele desorganisatie die gepaard is gegaan met de 

overgang van een rurale samenleving naar een industriële samenleving. Zo is urbanisatiegraad de 

antecedente variabele en zijn sociale en culturele desorganisatie en isolatie interveniërende variabelen. 

d) Dat katholieken eerder op het platteland wonen en protestanten in de stad heeft tot gevolg dat niet 

urbanisatiegraad maar juist religieuze achtergrond de beste voorspeller is van suïcideratio‟s. 

e) De gebrekkige uitbouw van een nieuwe levenswijze is een oorzakelijke factor van de hoge 

suïcideratio‟s in de 19
e
 eeuw. De verbanden die Durkheim vond tussen religie en suïcideratio zijn 

hiervan slechts een effect. 

 



39.De idealistische benadering staat tegenover de materialistische benadering in de sociologie omdat de eerste… 

a) Stelt dat de sociologie als wetenschap gedragen moet worden door een ideologie en niet louter functies 

van instellingen moet bestuderen. 

b) Stelt dat het Marxisme over het hoofd had gezien dat de middenklasse zich zou versterken in plaats van 

onder druk van de klassenstrijd te verdwijnen. 

c) Een gekwantificeerde a-historische wetenschap van het sociaal gedrag laat primeren boven een 

historisch georiënteerde maatschappijvisie. 

d) Stelt dat revoluties de geschiedenis dragen, terwijl de materialistische visie stelt dat alles gedetermineerd 

wordt door vastliggende voorwaarden en er dus slechts evolutie kan zijn. 

e) Stelt dat de sociale werkelijkheid schuilt in een soort collectief bewustzijn en niet slechts de 

weerspiegeling is van materiële verhoudingen.  

 

40.Een bepaalde gewoonte of sociaal arrangement kan objectieve gevolgen hebben die bijdragen tot 

groepsaanpassing, ook al zijn de consequenties niet bedoeld of gewild. Die gevolgen noemt men: 

a) latente functies 

b) manifeste functies 

c) accidentele functies 

d) storende functies 

e) dysfunties 

 

41.Volgens Max Weber bestaat het eigene van de sociologie erin… 

a) … cultuur en structuur met elkaar te verbinden. 

b) … een economische analyse toe te passen op sociale fenomenen. 

c) … een theorie van sociale verandering te ontwerpen. 

d) … het sociale handelen te interpreteren. 

e) … de oorzaken van secularisatie van onze samenleving te bestuderen. 

 

42.In tegenstelling tot de experimenten van Asch (lijnstukken) en Zillig (dansoefening) toont het experiment van 

Sherif (autokinetisch effect) ondubbelzinnig aan dat… 

a) … een lichtpuntje in het duister wordt waargenomen als bewegend. 

b) … mensen zich conformeren aan de meerderheid. 

c) … mensen zich als sociale wezens gedragen, ook als ze alleen zijn. 

d) … mensen zich bij hun waarneming laten leiden door een referentiekader. 

e) … mensen handelen naar de definitie van de situatie. 

 

43.Na de beurscrash van oktober 1986 volgde een significante toename van het aantal zelfdodingen bij 

beursspeculanten. Welke van de volgende hypothesen lijkt je het MINST RELEVANT om deze toename te 

verklaren? 

a) De beursspeculanten behoren tot de hogere sociale klassen, weke in tegenstelling tot de lagere klassen 

niet onderhevig zijn aan enige vorm van regulering van bovenuit. 

b) De speculanten worden eerder tot zelfdoding geleid dan tot moord omdat ze hun agressie tegen zichzelf 

richten in plaats van tegen anderen, zoals mensen uit lagere sociale klassen. 

c) Er is hier sprake van culturele besmetting (imitatie). 

d) Door hun extreme gehechtheid aan culturele succesnormen en gevoeligheid voor mislukking neemt de 

sociale interactie bij deze speculanten af en gaan ze zich als deviant beschouwen, wat uiteindelijk leidt 

tot zelfdoding. 

e) De beurscrash heeft geleid tot onzekerheid, waardoor de normerende standvastigheid en 

voorspelbaarheid van het dagelijks leven op de helling kwam te staan. 

 

44.Een systeem van sociale rangen bestaat uit 

a) Een hiërarchische ordening van sociale lagen die vooral bepaald wordt door sociaal aanzien, 

maatschappelijke positie en afkomst. 

b) Rigide, hiërarchisch gerangschikte en gesloten groeperingen van mensen. 

c) Een hiërarchie van posities die worden toegewezen op grond van persoonlijke verdienste. 

d) Een structuur die bestaat uit verschillende lagen waarbinnen mensen ten opzichte van de 

productiemiddelen een gelijke positie innemen. 

e) Een hiërarchische structuur waarbij elke afzonderlijke laag bestaat uit ongeveer gelijk gewaardeerde 

posities, terwijl er tussen de lagen een ongelijke waardering is. 

 

 



45.Welk van volgende begrippenparen hoort niet thuis in Marx‟ theorie van sociale verandering in een 

kapitalistische samenleving. 

a) materialisme, economisch determinisme 

b) economisch determinisme, klassenconflict 

c) klassenconflict, dictatuur van het proletariaat 

d) dictatuur van het proletariaat, idealisme 

e) historisch materialisme, proletariaat 

 

46.„Role taking‟ betekent dat iemand… 

a) … gesocialiseerd wordt in een nieuwe rol. 

b) … een nieuwe rol assimileert in een nieuwe positie. 

c) … de verwachtingen nakomt die verbonden zijn met een bepaalde positie. 

d) … de conflicterende belangen  kan oplossen die verbonden zijn met een bepaalde positie. 

e) … een situatie begrijpt vanuit het perspectief van een ander rolbekleder. 

 

47.Volgens de theorie van het symbolisch interactionisme grijpt symbolische interactie vooral plaats omwille 

van… 

a) … innerlijke behoeften van spanningsvermindering die de actoren ervaren. 

b) … een automatisch stimulus-respons proces tussen actoren. 

c) … de berekening door elke participant van de kosten en de baten. 

d) … extern gedefinieerde doelstellingen. 

e) … de perceptie van elke actor van andermans gedrag. 

 

48.Het meeste eigene van het functionalisme is wel dat: 

a) De samenleving wordt beschouwd als een organisme. 

b) Elke samenleving een tendens heeft naar stabiliteit en herstel van het evenwicht én noden kent waaraan 

voldaan moet worden opdat het systeem zou overleven. 

c) De overleving van de samenleving afhankelijk is van sociale integratie. 

d) Zij functionele systemen bestuderen. 

e) Zij afhankelijkheidssystemen bestuderen. 

 

49.Welk van volgende trio‟s is onsamenhangend? 

a) Homans, Levi-Strauss, gift 

b) Conflict, Hobbes, Machiavelli 

c) Rationaliteit, Weber, de Toqueville 

d) Spencer, Darwin, functionalisme 

e) Comte, Durkheim, Frankfurter Schule 

 

50.De vraag “meet ik wel wat ik bedoelde te meten?” heeft betrekking op… 

a) geldigheid 

b) betrouwbaarheid 

c) relevantie 

d) reflexiviteit 

e) interpretatie 

 

51.Welke van volgende uitspraken past binnen Ogburn‟s „cultural lag‟-theorie? 

a) Groei van de middenklasse. 

b) Toenemende armoede van arbeiders en het verdwijnen van de middenklasse. 

c) Overgang van een materialistische naar een idealistische kijk op de sociologie. 

d) Conflicten tussen werknemers en het management als gevolg van problemen die ontstaan door de 

invoering van computers in een bedrijf. 

e) Een lange-termijnevolutie van een religieuze over een filosofische naar een wetenschappelije oriëntatie. 

 

52.Welke van onderstaande duo‟s horen niet bij elkaar? 

a) Durkheim – anomie 

b) Spencer – sociaal determinisme 

c) Marx – idealisme 

d) Phillips – imitatie 

e) Parsons – structuraal-functionalisme 

 



53.Welke uitspraak is correct? 

a) Sociale structuur betekent hetzelfde als cultuur. 

b) Sociologie is een waardevrije, wetenschappelijke discipline. 

c) Zowel Comte als Marx eweren dat sociale vooruitgang wordt bewerkstelligd door revolutie. 

d) Sinds het begin van de 20
ste

 eeuw is de sociologie een empirische wetenschap. 

e) Comte had als doel om door middel van de sociologie de samenleving te verbeteren. 

 

54.De vraag “meet ik wel wat ik bedoel te meten?” heeft te maken met 

a) ecologische fout 

b) geldigheid 

c) relevantie 

d) betrouwbaarheid  

e) interpretatie 

 

55.In het leger wordt opvallend meer zelfmoord gepleegd dan in andere bevolkingsgroepen. Durkheim spreekt 

dan van 

a) Altruistische zelfmoord 

b) Egoïstische zelfmoord 

c) Anomische zelfmoord 

d) Fatalistische zelfmoord 

e) Chronische anomie 

 

56.Doorgaans zijn personen op diverse positieladders op een gelijk niveau geplaatst. Dit noemt men: 

a) Functioneel parallellisme 

b) Maatschappelijke integratie 

c) Statusintegratie 

d) Positiecongruentie 

e) Statusinconsistentie 

 

57.Vul aan. Op het einde van de jaren ‟70 was er … . Deze kon verklaard worden door … en …  

a) Een economische crisis – het consumptiepatroon van de babyboomgeneratie – de dalende tewerkstelling 

in de industrie 

b) Een toename in tewerkstelling – de groei van de dienstensectoer – de demografische transitie 

c) Een toename in tewerkstelling – de bloei van de industrie – de vervroegde leeftijd van uittreding 

d) Een toename in werkloosheid – de dalende tewerkstelling in de industrie – de babyboomgeneratie die 

zich op de arbeidsmarkt aanbood 

e) Een toename in werkloosheid – de migranten die de arbeidsmarkt bezetten – de babyboomgeneratie die 

zich op de arbeidsmarkt aanbood 

 

58.Wat is een centraal aspect van het functionalisme? 

a) Waardevrije sociologie 

b) Conflictanalyse 

c) Sociale verandering 

d) Streven naar stabiliteit en behoeftenbevrediging 

e) De studie va rolpatronen 

 

59.Van wie is het volgende citaat: „Wanneer mensen geloven dat iets werkelijk bestaat, dan zullen zij er ook naar 

handelen‟. 

a) M. Weber 

b) W. Thomas 

c) G.H. Mead 

d) R.K. Merton 

e) D. Phillips 

 

60.Hoe verloopt, althans voor de meeste landen, de samenhang tussen industrialisatie en urbanisatie? 

a) Zij komen altijd gelijktijdig voor 

b) Zij hangen invers samen 

c) Zij zijn onafhankelijk van elkaar 

d) Zij zijn positief gecorreleerd 

e) Zij zijn afhankelijk van de natuurlijke rijkdommen 



61.Wat hoort niet samen? 

a) E. Durkheim en sociale feiten 

b) T. Malthus en bevolkingsontwikkeling 

c) T. Parsons en functionalisme 

d) K. Marx en situationeel materialisme 

e) M. Weber en sociaal handelen 

 

62.Een studie naar studentenactivisme op een universitaire campus wees uit dat studenten die rapporteerden dat 

veel van hun vrienden betrokken waren in politieke demonstraties, zelf ook vaak geïnvolveerd waren in deze 

demonstraties. Welke van de volgende theoretische perspectieven is het meest geschikt om dit te verklaren? 

a) De Marxistische theorie 

b) De roltheorie 

c) De conflicttheorie 

d) Het symbolisch interactionisme 

e) Het structureel functionalisme 

 

63.Welk begrip staat centraal in het symbolisch interactionisme? 

a) functie 

b) dynamische analyse 

c) sociale constructie van de realiteit 

d) ideaaltype 

e) afhankelijkssysteem 

 

64.Stel dat een schaal echt meet wat men bedoelt te meten. Dat noemt men: 

a) foutreductie 

b) ordinaliteit 

c) een nominale meting 

d) objectiviteit 

e) validiteit 

 

65.Het concept relatieve deprivatie is het meest direct gerelateerd met het begrip: 

a) statusinconsistentie 

b) sociaal aanzien 

c) anomie 

d) sociale desintegratie 

e) definitie van de situatie 

 

66.Gegeven is de volgende tabel: 

Aantal maanden in militaire dienst vóórdat promotie plaatsgrijpt naar de graden één, twee en drie. 

 

 Gemiddeld aantal maanden in dienst  

 Zwarten Blanken 

 

Graden 

Opleidingsniveau 

Laag                Midden                 Hoog 

Opleidingsniveau 

Laag             Midden            Hoog 

Één 

Twee 

Drie 

   21                    18                        15 

  66                     70                        56 

168                   173                      173 

  17                  15                     12 

  56                  65                     41 

 163                169                  173  

 

Welke van de volgende alternatieven is een juiste interpretatie van de gegevens in de tabel? 

a) Hoe lager het opleidingsniveau, hoe langer het duurt voor men promoveert tot graad één, 

onafhankelijk het ras. 

b) Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe mindert tijd het neemt om te promoveren naar graad twee, 

onafhankelijk van het ras. 

c) Hoger opgeleide zwarten worden vlugger gepromoveerd naar graad drie dan hoger opgeleide 

blanken. 

d) Ras heeft geen invloed op de promotie naar de graden één, twee en drie. 

e) Opleiding heeft geen invloed op de promotie naar graden één, twee en drie. 

 

 



67.Wat past niet in het rijtje? 

a) fatalistische zelfdoding 

b) imitatieve zelfdoding 

c) anomische zelfdoding 

d) altruïstische zelfdoding 

e) egoïstische zelfdoding 

 

68.De idealistische benadering staat tegenover de materialistische benadering omdat deze eerste… 

a) … de studie van het sociaal handelen wezenlijker vindt voor de sociologie dan de studie van de sociale 

instituties. 

b) … stelt dat de sociale werkelijkheid schuilt in een soort collectief bewustzijn en niet slechts de 

weerspiegeling is van materiële verhoudingen. 

c) … stelde dat het Marxisme over het hoofd had gezien dat de klasse van bezitters tegemoet zou komen 

aan de eisen van de arbeiders en het communisme daarom gedoemd was te mislukken. 

d) … een gekwantificeerde a-historische wetenschap van het sociaal gedrag laat primeren boven een 

historisch georiënteerde maatschappijvisie. 

e) … sociale dwang zo sterk acht dat revoluties vanuit sociologisch oogpunt onmogelijk kunnen voltrokken 

worden. 

 

69.Een variabele die verantwoordelijk is voor een vastgesteld verband tussen twee andere variabelen en die als 

dusdanig betrokken is in het proefopzet noemt men een: 

a) antecedente variabele 

b) storende variabele 

c) intermediërende variabele 

d) factorvariabele 

e) regressievariabele 

 

70.Na de beurscrash in oktober 1986 bleek er een significante toename van het aantal zelfdodingen bij 

beursspeculanten. Welke van de volgende hypothesen lijkt je het MINST RELEVANT om deze toename te 

verklaren? 

a) De beursspeculanten behoren tot de hogere sociale klassen, weke in tegenstelling tot de lagere klassen 

niet onderhevig zijn aan enige vorm van regulering van bovenuit. 

b) De speculanten worden eerder tot zelfdoding verleid dan tot moord omdat ze hun agressie tegen zichzelf 

richten in plaats van tegen anderen, zoals mensen uit lagere sociale klassen. 

c) Er is hier sprake van culturele besmetting (imitatie). 

d) De speculanten beschouwen de crash als een mislukking, die via een proces van interactieverlies leidt tot 

zelfdoding. 

e) Dor hun extreme gerichtheid op culturele succesnormen en gevoeligheid voor mislukking neemt de 

sociale interactie af en gaan de beursspeculanten zichzelf als deviant beschouwen, wat uiteindelijk leidt 

tot zelfdoding. 

 

71.De enige mogelijkheid voor Turkse vrouwen om enige macht, aanzien en voorrechten te verwerven en de 

Turkse samenleving is door studies, zodat aan de Turkse universiteiten aanzienlijk meer vrouwen werkzaam 

zijn dan bijvoorbeeld aan de K.U.L.. Dit wijst op sociale mobiliteit in een samenleving die evolueert naar… 

a) … een kastenmaatschappij 

b) … een standenmaatschappij 

c) … een rangenmaatschappij 

d) … een klassenmaatschappij 

e) … acculturatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72.Welk van onderstaande duo‟s horen niet bij elkaar? 

a) Spencer en sociaal darwinisme. 

b) Comte en positivisme. 

c) Phillips en imitatie.  

d) Parsons en structureel functionalisme. 

e) Marx en idealisme 

 

73. Vul aan: Op het einde van de jaren ‟70 was er… . Deze kon verklaard worden door … en … . 

a) een economische crisis – het consumptiepatroon van de babyboomgeneratie – de dalende tewerkstelling in de 

industrie 

b) een toename van de werkloosheid – de dalende tewerkstelling in de industrie – de babyboomgeneratie die zich op de 

arbeidsmarkt aanbood 

c) een toename in de tewerkstelling – de bloei van de industrie – de demografische transitie 

d) een toename in de tewerkstelling – de groei van de dienstensector – de demografische transitie  

e) een toename van de werkloosheid – de migranten die de arbeidsmarkt bezetten – de babyboomgeneratie die zich op 

de arbeidsmarkt aanbood 

 

74.De naoorlogse babyboom en het feit dat vrouwen iets oudere mannen huwen, hebben volgens de sociale-ruiltheorie van 

Guttentag en Secord een aantal gevolgen wanneer deze babyboomgeneratie de huwelijksleeftijd bereikt. Welke reeks van 

gevolgen is hierop van toepassing? 

a) Een lage sekseratio op de huwelijksmarkt – een hoge arbeidsparticipatie van vrouwen – een verlaging van de eerste 

huwelijksleeftijd.  

b) Een overaanbod aan mannen op de huwelijksmarkt – een lage waardering van de traditionele moederrol – minder 

trouw in de relatie. 

c) Een overaanbod aan vrouwen op de huwelijksmarkt – toename van het aantal koppels dat ongehuwd samenwoont – 

toename van het aantal echtscheidingen.  

d) Een hoge sekseratio op de huwelijksmarkt – toename van het aantal buitenechtelijke geboorten – een lage 

onderwijsparticipatie van vrouwen. 

e) Geen van deze mogelijkheden 

 

75.Welke stelling is de enige juiste? 

a) Wederzijdse afhankelijkheid brengt steeds differentiatie met zich mee. 

b) Differentiatie brengt interdependentie met zich mee waaruit organische solidariteit voortkomt.  

c) In een industriële samenleving is er sprake van mechanische solidariteit en afhankelijkheid.  

d) Religie brengt een sterk ontwikkeld collectief bewustzijn met zich mee wat zorgt voor organische solidariteit. Er 

wordt immers evenwicht gebracht in het organische geheel.  

e) Rationalisatie is gekoppeld aan een differentiatieproces waardoor elke vorm van solidariteit onmogelijk wordt.  

 

76.Hoe verklaar je dat er in België meer vrouwen dan mannen zijn? 

a) Er worden meer vrouwen dan mannen geboren en vrouwen hebben een lagere sterftekans dan mannen.  

b) Het biologisch onevenwicht bij de geboorte is na WOII omgekeerd door de evolutie (stijging) van het 

vruchtbaarheidscijfer.  

c) Er worden evenveel mannen als vrouwen geboren, maar mannen hebben een hogere sterftekans dan vrouwen.  

d) Er worden meer mannen dan vrouwen geboren, maar dit wordt teniet gedaan door de hogere sterftekans van 

mannen.  

e) Er zijn tijdens de eerste wereldoorlog meer mannen dan vrouwen gestorven.  

 

77.Wat is een voorbeeld van Ogburn‟s cultural lag theorie? 

a) Groei van de middenklasse. 

b) Toenemende armoede van arbeiders. 

c)  Overgang van een materiële naar een ideologische structuur 

d) Conflicten tussen werknemers en het management als gevolg van problemen ontstaan door de invoering van een 

computer in het bedrijf.  

e) Een lange termijn evolutie van een religieus over een filosofisch naar een wetenschappelijke oriëntatie.  

 

78.Welke uitspraak is de enige onjuiste? Het totaal vruchtbaarheidscijfer… 

a) … geeft informatie over het gemiddeld aantal kinderen per vrouw. 

b) …is de som van de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers.  

c) …is de optelsom van alle kinderen die vrouwen tussen 15 en 49 jaar gedurende hun leven hebben gekregen, 

gedeeld door alle vrouwen tussen 15 en 49 jaar.   

d) …geeft informatie over de vervanging van de generaties.  

e) …is een periodemaat.  

 


