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Hoofdstuk 1: Het sociologisch perspectief 

1. Voorbeelden van sociologisch denken 

1.1. Kansspelen 

Het gedrag van mensen verandert in een elementaire concurrentiestrijd als er een verandering wordt 
aangebracht in de concurrentieomstandigheden  het is mogelijk een situatie te creëren waarin de grotere 
kans op winst maakt da het frustratieniveau toeneemt  meer hoop op winst  toenemende kans op 
frustratie! 
Voorbeeld: lottotrekking met 2 winnaars, of met 4 winnaars.  
Interactiesysteem: bepaald door spelregels en verdeling van houding tegenover risico’s 
Algemene sociologische vraag: Wat is het effect van de kenmerken van het interactiesysteem op het 
gedrag van individuele acteurs?  
 in bepaalde omstandigheden zullen er meer verliezers zijn wanneer men de voordelen voor de 
potentiële concurrenten verhoogt! 

1.2. Mannen en vrouwen: historisch voorbeeld 

Het is makkelijk een antwoord te geven op vragen in verband met sekserollen  merendeel van de 
antwoorden is al door samenleving voorgestructureerd! 
Sommigen:   biologische verschillen liggen aan basis van verschillende gedragswijzen 
   samenleving ligt aan basis van deze verschillen 
Margaret Mead: verschillen hebben een sociale oorsprong  Nieuw-Guinea: 3 samenlevingen met 
verschillende ideeën over deze verschillen: 

- Arapesh-stam: weinig onderscheid man en vrouw + vredelievend 
- Mondoegamor: agressiviteit kenmerkt man en vrouw + kinderen verwaarloost 
- Tsjamboeli: kenmerken westerse samenleving maar dan omgekeerd 

 oorsprong van dit gedrag ligt in hoe de samenleving georganiseerd is!! 

1.3. Geslacht en sekse: hedendaagse debat 

Er zijn vele verschillen tussen man en vrouw  nog niet zeker wat oorzaak is  wel verschillende ideeën 
hierover: 

- Biologisch determinisme: verschil zit in de hersenstructuur 
 Wordt al op vroege leeftijd duidelijk  jongens doen, meisjes met poppen 
 Mannen: beter ruimtebesef (goed wiskunde, bepaalde sporten en tekenen), beter 

coördinatievermogen, beter perspectiefzicht, rechterhersenhelft beter ontwikkelt 
 Vrouwen: praten sneller, leren sneller lezen, beter gehoor, zien beter in donker, reageren 

fijngevoeliger op zintuiglijke prikkels, ontvangen een breder spectrum (kunnen 
makkelijker verbanden maken), luisteren met 2 oren tegelijk, … 

 !!! wel veel overlapping ook !!! 
 Verschil kan ook zitten in verschil 2 hersenhemisferen!  vervullen andere functies! 
 “ omdat mannen en vrouwen anders biologisch-genetisch zijn uitgerust, verschillen ook 

hun sociale mogelijkheden!”   samenleving versterkt deze verschillen alleen! 
 Biologische visie krijgt steun van feministen: het is geen achterstand maar gewoon een 

verschil  “het biologisch postulaat leidt dus ad absurdum tot sociaal fatalisme”  
biologisch postulaat stelt dat alle verschillen tussen man en vrouw te verklaren zijn via de 
biologie. De biologie is hier niet te veranderen. Dit zorgt ervoor dat we alles beter gewoon 
zouden aanvaarden zoals het is want er valt toch niets aan te veranderen (sociaal 
fatalisme) 

 Biologisch determinisme is dus een manier om ongelijkheden vast te stellen, te verklaren 
en goed te praten 

- Beach: geslachtsorganen gevoelig voor bepaalde prikkels  verschillen 
- K.Marx en F. Engels: materiële situatie waarin mensen leven is determinerend! (onderscheid 

idealisme en materialisme!) 
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- MacLean: het niet goed op elkaar ingespeeld zijn van de verschillende hersendelen, leidt tot de 
individuele en maatschappelijke problemen 

- In 19de eeuw: vrouwen minderwaardig: ook al biologisch determinisme 
- Er is 1 verantwoordelijk gen:  het gen zal gevonden worden van de afwijking alles als erfelijk te 

beschouwen 
Sociologen zijn opvallend afwezig in dit debat  begrijpbaar: in onderzoeken spreken vele auteurs zich 
gewoon tegen en baseren ze hun theorie op vooroordelen en veronderstellingen: voorbeeld 
 jongens en meisjes op jonge leeftijd: baby’s nemen meteen cultuur op in zich: jongens en meisjes 
worden bij geboorte anders verzorgd en aangepakt  geeft meteen verschil 
 verschillen in hersenhelften wil niet meteen zeggen dat dit de oorzaak is van alles: men weet niet 
waarvoor de verschillen staan 
Sociologen zijn meestal op de hoogte van socio-biologisch onderzoek  sociologische en het biologische 
zijn afhankelijk van elkaar  toch dringend nood aan meer communicatie tussen elkaar!  culturele 
evolutie gaat geweldig snel: “ het is een merkwaardige situatie: de duur van de menselijk-culturele evolutie 
is met Darwinistische matschaven nauwelijks meetbaar, en toch is het hele aanzien van de aarde erdoor 
verandert”   lichaam en hersenen zijn niet verandert; toch zoveel verandering en evolutie in de wereld  
alles wat mensen realiseerden is het resultaat van culturele evolutie. 

1.4. Buitenhuisarbeid van vrouwen 

De verhouding van een vrouw tot haar gezin, de opvoeding van kindereren enz. zorgen nu voor problemen 
omwille van de buitenhuisarbeid van vrouwen. Deze verwachtingen t.a.v. moederschap ed. verschillen van 
samenleving tot samenleving en van subgroep tot subgroep in die samenleving. De opvattingen evolueren 
ook door de tijd.  aangetoond door studie van de Verenigde Naties.  
De oorzaken van problemen van vrouwen zijn van sociale aard  vorm van relatieve deprivatie. 
 Relatieve deprivatie: dit duidt op een situatie van een groep die zich in verhouding tot andere groepen, 
met welke zij zich vergelijkt, benadeeld voelt.  (gedrag is strijdig met verwachtingen van mensen waarmee 
ze in omgeving te maken heeft) 

1.5. Moederschap 

Amerikaanse onderzoeker Ralph Linton: heeft tijd doorgebracht bij Marquesas-families: 
- Rol van de vrouw is behagen en seksueel bevredigen van mannen in de familie (groepshuwelijk)  

sociale status van de vrouw komt overeen met haar aantrekkelijkheid en seksuele bedrevenheid 
- Bij geboorte, geen andere vrouwen aanwezig (kwade geesten), nadien moeder baadt met haar 

kind en moeder meteen seks met familiehoofd  zorg voor kind wordt nadien overgedragen aan 
mannen in familie, vrouw moet haar lichaam terug mooi krijgen 

- In jeugd: kinderen al vroeg seks + meisjes meteen gewoon gemaakt aan masturbatie 
- Wanneer vrouw oud: onbeduidende plaats in samenleving 

Dit wordt soms doorgetrokken naar Westerse Samenleving: jongeren hebben hier een onbeduidende rol 
gekregen t.o.v. volwassenen  jongeren afhankelijk van volwassenen, zijn volledig machteloos: bij 
economische depressie: jongeren hebben hier meeste last van, bij economische bloei, jongeren merken er 
niets van! 

1.6. Racisme 

Merton: waarom gedragen Amerikanen zich racistisch t.o.v. zwarte bevolking 
Voorbeeld: zwarte bevolking niet toelaten in vakbonden omdat ze stakingbrekers zijn  Amerikanen 
hebben er zelf voor gezorgd: omdat zwarten niet toegelaten werden in vakbonden, konden ze heel moeilijk 
werk vinden. Wanneer er dan stakingen waren, en ze zo toch een baan konden krijgen, grepen ze hun kans, 
maar werden zo wel stakingbrekers  Amerikanen hebben geconstateerde feiten zelf in het leven 
geroepen! 
 Definitie van Situatie: dit is de interpretatie door een groep mensen van de sociale situatie waarin ze zich 
bevinden. Deze interpretatie wordt bepaald door hun eigen ervaringen.  
Het is voor een socioloog meestal minder belangrijk of een mening waar is, dan dat zij voor waar wordt 
aangenomen, aangezien mensen zich meestal door deze laatste laten leiden! 
 self-fulfilling prophecy: een onjuiste mening wordt werkelijkheid omdat men er zijn handelen op richt 
 self-destroying prophecy: vb. voorspelling tekort aan dokters zorgt voor enorme toestroom waardoor er 
teveel komen 
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1.7. Frustratie 

- Stouffer: de ontevredenheid bij leden van een groep wordt groter, wanneer de kansen op sociale 
stijging groter worden  wanneer kansen gunstig zijn  verschuiving van verwachtingen! 
 Vb. militaire eenheden: frustratie groter wanneer men meer kans had om te stijgen op 

sociale ladder, dan wanneer er minder kansen waren 
- Bij versterking van objectieve kansen, gaat dit gepaard met versterking van het globaal 

frustratieniveau !  toeneming van anomie (Durkheim) 
 (zie voorbeeld kansspelen!) 

- Door te trachten eigen winst zo groot mogelijk te maken, zal ieder hebben meegewerkt aan het 
tenietdoen van de potentiële winst van alle anderen  dit gebeurt vooral bij niet-georganiseerde 
groepen! 
 Vb. groep grondbezitters dat via samenwerking vermindering belastingen kan krijgen 

 individuele gedragingen hebben opgesteld verrassende sociale consequenties! 

1.8. Milieuzorg: een sociaal dilemma 

Menswetenschappelijke inbreng in hedendaagse milieudebat: complementair en competitief 
 competitief: tegengewicht nodig tegen geloof in technische almacht 
 complementair: het zijn de mensen die milieuproblemen veroorzaken en moeten oplossen 
Efficiënt milieubeleid: in stand houden van draagvermogen van het milieu 
 

a. De januskop van het milieu 
Milieuzorg: vanuit verschillende hoeken bekijken oa. Als sociaal dilemma:  
 sociaal dilemma: situatie waarbij mensen kunnen kiezen tussen hun eigen belang en het 
gemeenschappelijk belang. Kenmerkend is een strijdigheid hierin: een individu is beter af als men zijn eigen 
belang volgt, maar als iedereen dat doet, dan is men er gezamenlijk slechter aan toe, dan wanneer iedereen 
rekening had gehouden met gezamenlijk belang. 

- Milieuprobleem: mondiaal  ondoorzichtig en moeilijk beheersbaar  als individu voelt men zich 
niet verantwoordelijk! 

- Soms verandering: wanneer de problemen proporties aanneemt! 
- Omwille van mondiaal karakter  alle mensen er onrechtstreeks bij betrokken  hier sociaal 

dilemma: 
 Mensen: ongestructureerde groep t.o.v. milieuprobleem  wanneer ze een gezamenlijk 

belang hebben bij algemene milieumaatregel: meestal niet in staat zich ervoor in te zetten 
 als individu: free rider: het aan andere overlaten om probleem op te lossen (dit komt 
door algemene collectieve karakter)  er wordt niets gedaan ook al wil men het bereiken: 
men blijft passief 

 Sociaal dilemma gekenmerkt door spanning korte- en langetermijneffecten: spanning 
tussen operant en intelligent gedrag:  

× Operant: nuttige consequenties: korte termijn vb. batterij is weg 
× Intelligent: lange termijn: oog latere gevolgen 
× !!! meestal operant wint !!! 

b. Oplossingen 
- Minder dilemma: 

 Spanning tussen individueel en algemeen belang op te heffen  alternatieven beperken 
 Meestal door dwangmaatregelen in vorm van wet: vaak onwerkzaam  
 Beter: herstructurering van situatie: eigenbelang verschaft een oplossing:  

× Concreet: milieuvriendelijk gedrag wordt beloond, inbreuken worden bestraft 
× !! voorzichtig zijn: beter liefde dan aversie kweken t.o.v. milieu 
× Grote moeilijkheid: milieuzorg met economische slagkracht verzoenen 

- Meer dilemma: 
 Mensen nu al confronteren met langetermijneffecten van milieuverontreiniging: 

noodzakelijkerwijs beperken tot voorlichting! 
 !! info vaak dubbelzinnig en ambigu! 

- De (on)macht van het kleine: 
 Grote problemen terugbrengen naar kleinschaligere, menselijkere proporties  mens 

dichter betrokken + makkelijker om te stimuleren + makkelijkere controle 
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 Probleem: industrie: moeilijk om er aan deel te nemen als de rest van de wereld er niet aan 
deelneemt: zwakkere concurrentiepositie omwille van meer uitgaven! 

c. Besluit 
Milieuzorg is meer dan alleen een technisch probleem.  De aard van de milieuproblemen worden 
geconstrueerd door weefsel van persoonlijke relaties! 

Uitdieping van sociaal dilemma: 

a. Algemeen: wat is een sociaal dilemma: 
- Het is een situatie waarin een aantal individuen van elkaar afhankelijk zijn, en waarin het individueel 

belang strijdig kan zijn met het collectieve belang. 
- Voorbeeld: Tragedy of  the Commons: herders die schapen laten grazen op weidegrond, in het 

bezit van de gemeenschap  dilemma: 1 extra schaap: individuele winst, maar te weinig voer voor 
alle schapen 

- Sociaal dilemma kan leiden tot een collectieve ramp: uitsluitend individuele belang nastreven, 
heeft onwenselijke gevolgen voor iedereen 

- Kenmerken sociaal dilemma: 
 Wederzijdse afhankelijkheid van de betrokkenen: wat ene doet, heeft invloed op andere 

en omgekeerd 
 Strijdigheid tussen individuele belang + collectieve belang 

b. Specifiek: prisoner’s dilemma: 
Er waren 2 personen die verdacht werden van bankroof, maar er waren te weinig bewijzen. Iemand van hen 
moest dus bekennen. Ze kregen volgende voorstel voorgeschoteld: 

- Beide ontkennen: 1 jaar voor verboden wapenbezit 
- Beide bekennen: beide 5 jaar 
- 1 iemand bekend, andere ontkend: persoon die bekend gaat vrijuit, diegene die ontkent krijgt 10 

jaar 
 D keuze: bekennen               C keuze: ontkennen 
Belangrijkste eigenschap van prisoner’s dilemma: een niet-coöperatieve keuze is vanuit individueel belang 
altijd het aantrekkelijkste. Daarom wordt het de dominante strategie genoemd. 
Prisoner’s dilemma wordt ook gekenmerkt door strijdigheid tussen 2 rationaliteiten: 

- Individuele rationaliteit: verstandiger de D keuze te maken omdat die strategie dominant is 
- Collectieve rationaliteit: voor beide personen verstandiger een gezamenlijke C keuze te maken, dan 

een gezamenlijke D keuze 

2. Object van de sociologie 
Voordelen en nut van sociologische benadering: 
Sociologisch perspectief: 

- Daagt ons uit na te gaan of algemeen aanvaarde opvattingen juist zijn 
- Moedigt aan kansen en beperkingen te evalueren die aan individuen en aan groepen al dan niet 

worden geboden 
- Verschaft de middelen om actief na te denken over en deel te nemen aan sociale leven 
- Helpt ons om brede verschillen in doen en laten van de mens te onderkennen  wordt vandaag 

versterkt door permanente confrontatie met nieuwe uitdagingen van complexere wereld 
 

Beperkingen en moeilijkheden bij uitvoeren van sociologisch onderzoek: 
- Menselijk gedrag is zo complex: niet mogelijk om individueel gedrag te voorspellen 
- Menen reageren constant op omgeving  alleen aanwezigheid van onderzoeker het bestudeerde 

gedrag al beïnvloeden 
- Sociale patronen veranderen voortdurend: onderzoek loopt achter de feiten aan 
- Sociologen maken deel uit van de wereld: het is moeilijk een waardevrij sociaal onderzoek te doen 

 
Iedereen is een amateursocioloog: iedereen heeft wel een eigen idee van hoe de samenleving in elkaar zit 
 sociologie soms voorgesteld als een overbodige discipline!  
Toch komt uit onderzoeken conclusies voort, dat de opvattingen van de bevolking niet overeenkomen met 
de werkelijkheid  sociologie bekeken als bedreigende wetenschap! 
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Hoe komt dit? 
De waarneming van de mens is selectief en soms zelfs vertekend door de plaats die men in de wereld 
inneemt. Zowel karakter als voorkeuren hebben een invloed op hoe wij de wereld zien en interpreteren: 

- ons waarnemen is niet alleen het passief registeren van wat er zich aan ons voordoet, maar ook 
het actief construeren van een bepaald beeld!  

- ook gaat er een grote invloed uit van groepsnormen op individueel gedrag! 
- structuur van de situatie is soms belangrijker dan de persoonlijkheid 
- mensen gedragen zich steeds als sociale wezens, zelfs als ze alleen zijn! 

Voorbeelden:  Zillig: gymnastiekoefening door populaire kinderen en andere kinderen 
  Bruner: arme kinderen en grote van een geldstuk 
  Solomon Asch: Drie keuzelijnen en 1 vergelijkingslijn 
  Zimbardo: ‘Das experiment’ 

Muzafer Sherif: autokinetisch effect: lichtpuntje op scherm in donkere kamer dat lijkt te 
bewegen 

!!! je kan denken dat laboratoriumonderzoek niet voorkomt in sociale werkelijkheid  soms lijken deze 
verassend goed op reële situaties !!! 
 
Mensen zien, horen en handelen in het heden niet onafhankelijk van hun vroegere ervaringen  
referentiekader  hieruit merken mensen sommige dingen wel op en andere niet. 
We ontlenen onze referentiekaders aan de sociale situatie waarin we ons bevinden. Deze situatie wordt de 
sociale bril (of culturele lens) genoemd.  
Definitie van Situatie: sociale situatie zoal ze wordt omschreven door zij die er deel van uitmaken.  
Opm. ons leven wordt ook beïnvloed door omgangsvormen van mensen die al generaties voor ons geleefd 
hebben  ze worden geloofwaardiger naarmate de tijd die verstrijkt. 
Institutie: een samenhangend geheel van sociale handelingen vb. recht, huwelijk, … regulerend lichaam 
waardoor menselijke handelingen in bepaalde banen geleid worden  ze behoeden ons voor 
moeilijkheden die zouden ontstaan in geval van complete onzekerheid en vrijheid  er wordt een kant en 
klare oplossing aangeboden, wanneer men er zich niet aan houdt, sancties! 
Sociale verbeelding: het vermogen om brede maatschappelijke ontwikkelingen in verband te brengen met 
de individuele ervarings- en belevingswereld.  deze kan makkelijke overslaan in inbeelding aan kant van 
socioloog. 
Discussie van waardevrijheid: kan socioloog zomaar eigen opvattingen en overtuigingen opzij zetten en 
onpartijdige toeschouwer zijn?   sociologen ook slachtoffer van selectieve waarneming 
Waardevrijheid: zijn waarden leren te begrijpen en te beheersen, en ze zo goed mogelijk buiten 
wetenschappelijk werk proberen te houden!  men streeft naar zuivere waarnemingen! 
 
Socioloog onderzoekt: 

- hoe en onder welke condities mensen samenleven 
- cultuur 
- sociale structuren 
- … 
- Algemeen: het samenleven van mensen 

 doet dit op speciale wijze: stelt specifieke vragen aan zijn object + op wetenschappelijke wijze: 
systematisch, objectief en diepgaand 
Doel: verklaringen van sociaal gedrag ontwikkelen die ons toelaten de patronen van het sociaal leven te 
verstaan en eventueel te voorspellen en om betrouwbare kennis te verschaffen omtrent oorzaken en 
gevolgen van een grote verscheidenheid van sociale omstandigheden. 
Theoretische perspectieven: verschillende wijzen waarop al deze onderwerpen kunnen bestudeerd worden 
 
Kenmerken van het sociologisch perspectief (zie ook verder) 

- Het toont het algemene in het bijzondere  macht van samenleving om individu te sturen 
- Onderzoek van Durkheim: de samenleving stuurt zelfs het meest persoonlijke gedrag 
- Sociaal gemarginaliseerden voelen snel effect van samenleving  fysiek of psychisch ermee 

geconfronteerd  sociale crisissen sturen en bevorderen sociologisch denken 
- Auguste Comte: eerste die samenleving wou bestuderen zonder er een betere te vinden 
- Sociologie: reactie op veranderingen: zie hoofdstuk 2 
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3. Sociologisch Onderzoek 

3.1. De stappen van een sociologisch onderzoek 

- Wat is het onderzoeksonderwerp? 
- Wat bestaat er al over dit onderwerp? 
- Wat zijn je concrete vragen? 
- Wat heb je nodig om onderzoek te doen? 
- Zijn er ethische beperkingen? 
- Welke methode ga je toepassen?  
- Hoe ga je data verzamelen? 
- Wat zegt de data ons? 
- Wat is je conclusie? 
- Hoe ga je je conclusies meedelen? 

3.2. Onderdelen van de wetenschap 

a. Data 
- Data is slechts ander woord voor gegevens.  
- Bij wetenschappelijk onderzoek: veelheid van gegevens verzameld dmv. Waarnemingen  

afhankelijk van soort onderzoek, doet men dit op andere manier! 
- Achtergrondgegevens + demografische gegevens worden steeds genoteerd. 
- Onderzoekseenheid: datgene waarover we gegevens verzamelen  ofwel op individueel niveau, 

of over groep individuen 
 
b. Variabele 
- Concept: mentale constructie die ene onderdeel van de wereld representeert in vereenvoudigde 

versie 
- Variabele: concept waarvan de waarde varieert van ene geval tot andere  iedere eigenschap van 

ene persoon, omgeving of situatie die kan variëren  sommige door woorden, andere door getal 
(kansvariabele, stochast) 

- Meten is vaststellen van waarde van een variabele in bepaald geval 
- Operationaliseren van een variabele is het exact specificeren van wat men gaat meten bij 

toekennen van een waarde aan een variabele 
- Waarde van de variabele: uitkomst van 1 concrete waarneming 

 
c. Populatie 
- Populatie is het geheel van elementen met een gemeenschappelijke waarneembare eigenschap 

waarin men geïnteresseerd is  conclusies van onderzoek hebben hierop betrekking: bij ieder 
onderzoek moet populatie omschreven worden  kan bestaan uit personen of dingen, maar ook 
uit gebeurtenissen, theoretische of toekomstige objecten 

 
d. Steekproef 
- Bij het doen van onderzoek is het zelden mogelijk de hele populatie waarover je een uitspraak wil 

doen, te onderzoeken  men onderzoekt een steekproef van elementen uit die populatie: kleinere 
groep uit een groter geheel 

- Om uitspraken te doen over populatie, moet steekproef wel: 
 Representatief zijn 
 Willekeurig zijn 

 
e. Betrouwbaarheid en Validiteit 
- Betreffen beide de waarde van onze waarnemingen  stilstaan bij manier waarop je ze verzameld 

hebt 
- Betrouwbaarheid: nauwkeurigheid van een meetinstrument (in zin van reproduceerbaarheid)  

verschillende methoden voor schatten betrouwbaarheid gebaseerd op correlaties 
- Validiteitvraag: meten we wat we willen weten? (criterium = juiste meetinstrument) 
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f. Frequentie 
- Frequentie van bepaalde gebeurtenis is aantal keren dat gebeurtenis is voorgekomen 

 Aantal mensen dat dezelfde eigenschap hebben 
- Frequentieverdeling: weergave van aantal categorieën of klasse met bijbehorende frequenties  

ze is gebaseerd op uitkomsten 
- Kan worden weergegeven in tabel, grafiek of figuur 

 
g. Mediaan en gemiddelde 

Mediaan 
De mediaan is een centrale tendentiemaat (kenmerkend getal dat een korte kenschets van de gegevens 
biedt)  als alle gegevens gerangschikt zijn van laag naar hoog, dan is de mediaan de middelste uitslag 
Gemiddelde 
Het gemiddelde is ook een centrale tendentiemaat.  
Rekenkundig gemiddelde: alle getallen opstellen en delen door aantal getallen dat je hebt opgeteld. 
Meetkundig gemiddelde: factoren van de getallen vermenigvuldigen en daarvan de nde machtswortel 
nemen. Vb. 5%, 5% en 50%   3√(1.05*1.05*1,50) = 1,1826  18,26% 
 

h. Hypothese: 
Een hypothese is een veronderstelling over mogelijke toestand van deze wereld. 
In statistiek: kwantitatief toetsbare veronderstellingen 
Een hypothese is altijd een veronderstelling over de populatie. Je wil eigenlijk niets weten over de 
steekproef maar wel over de hele populatie 
 

i. Indexcijfers 
- Wordt vooral gebruikt in economie om de ontwikkelingen in de tijd weer te geven 
- Vooral met percentages: alle gegevens worden vergeleken met de gegevens van een basisjaar 
- Wordt gebruikt omdat het soms moeilijk is lange rijen van absolute getallen te vergelijken 
- Berekening: (het gegeven van een bepaald jaar) / (gegeven in basisjaar) *100 

 
j. Groeicijfers 
- Gemiddelde van reeks groeicijfers: meetkundig gemiddelde 
- Omrekenen naar jaarlijks groeicijfer: vb. in 8 jaar tijd: groei van 80% (100 in 1990, 180 in 1998)  op 1 

jaar tijd: [(180/100) * 1/8] – 1  
- Interpretatie groeicijfers: gewone groeicijfers zijn niet symmetrisch  omzetten naar logaritmen 
 deze zijn wel symmetrisch 

- Procenten maar ook procentpunten 
- Twee zijn aan de groei: soms verschillende interpretaties mogelijk van cijfermateriaal  de juiste 

kiezen is heel belangrijk 
 

k. Samenhang, correlatie en schijnverband 
Samenhang 
In de statistiek: veelheid aan termen om aan te duiden dat 2 verschijnselen iets met elkaar te maken hebben 
(verband, correlatie, associatie, afhankelijk, samenhangen,…) 
Correlatie: vooral gebruikt bij samenhang van 2 numerieke waarden  associatie meestal bij kwalitatieve 
Wanneer twee verschijnselen iets met elkaar te maken hebben  beter voorspelbaarheid van de ene, 
gegeven de andere  dit is wel geen oorzakelijk verband!!  betekent alleen dat ze samen variëren 
Oorzakelijk verband: een verandering in x brengt altijd een verandering van y met zich mee 
 
Oneigenlijke correlatie 
Correlatie zegt meestal niets over oorzaak of gevolg  hier heeft men een derde variabele voor nodig die 
dit kan verklaren.  
Het verband tussen 2 verschijnselen die beide afhankelijk zijn van een derde verschijnsel, noemt men een 
schijnverband (oneigenlijke correlatie)  vooral met tijd als achtergrondvariabele rekening houden! 
Voorbeeld:  roken en longcapaciteit  wanneer men per leeftijd: negatieve correlatie 
Mbv. Partiële correlatie: samenhang tussen twee variabelen gecorrigeerd voor samenhang van 3de variabele 
bestuderen  3de variabele steeds constant houden + correlatie berekenen van de twee andere.  
Extra voorbeeld: correlatie woningdensiteit en delinquentieratio HB p 70-72 
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l. Simpson-paradox 
- Paradox uit de statistiek 
- Samenvoegen van 2 basistabellen tot 1 algemene tabel, kan vertekende resultaten opleveren 
- Voorbeeld: HB p 73- 74 

 
 
Methodologische aandachtspunten 

- Wat? Procedure om tot wetenschap te komen, om tot sociologische kennis te komen 
- Ideaal: Experiment  MAAR: vaak onmogelijk omwille van ethische bezwaren 
- Haalbare alternatieven: 

 Veldexperiment: vb. Sissons: als je wordt benaderd, ga je dan obv. Uiterlijk anders 
reageren? Toneelspelers die zich verkleedden en steeds dezelfde vraag stelden 

 Natuurlijk experiment: kenmerken van 2 gehelen vergelijken en dan op 1 van beide een 
prikkel loslaten  dan opnieuw vergelijken 

 Disruptive experiment: kleine prikkel in een bepaalde context doen en dan impact 
opmeten  patroon van het dagelijkse leven doorbreken 

 Oppassen!!: experimenteel effect: mensen zijn op subtiele manier gevoelig voor positieve 
beoordeling  vb. Hawthorne-effect: vrouwen in fabriek aanspreken over werkprestaties  
niets was zo dominant dan het feit dat ze wisten dat ze bekeken werden! 

- Typisch sociologisch: survey-onderzoek: via uithoren, uitvragen en bekijken van mensen verbanden 
leggen en meer te weten komen 
 Vb. stemgedrag  werkloosheid                nationaliteit  criminaliteit 
 BLIJVEN KIJKEN!! 
 Empirische cyclus: benaderen van experimenteel onderzoek 

- Centrale problemen: 
 Ecologische fout: hypothese stellen ivm. Verbanden. De gegevens worden ecologisch 

verzameld. Vb. zelfdodingscores op regionaal vlak  
× Wales: mijnwerkers  
× Schotland: boeren 
×  Wales ligt het het hoogste maar je weet niet of het nu mijnwerkers zijn die 

zelfmoord plegen! 
 Causaliteit:  

× Correlatie =/= causaliteit               vb. ooievaarsaantal en kinderaantal 
× Voorspellen vs verklaren 
× Moraal: homogeniseren! NIET generaliseren! 

 Interpretatie 
× Selectief en verwrongen geheugen: mensen uitvragen om iets te weten te komen 
 socioloog moet dingen ter discussie durven stellen 

× Sociale wenselijkheid 
× Reflexiviteit (vb. Hawthorne-effect) 
× Discrepantie tussen verbaal en feitelijk gedrag 
× Effect mededeling van resultaten op onderzochten 

 Betrouwbaarheid en validiteit 
 Subjectieve metingen 
 Simpson paradox  
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Hoofdstuk 2: Historiek van sociologisch denken 

1. Situering 
Sinds eerste helft 19de eeuw: sociologie een empirische wetenschap  hiervoor: belangrijke intellectuele 
prestaties geleverd:  Machiavelli (machtsverschijnsel), Comte, Marx 
Durkheim en Weber: basis voor sociaal- wetenschappelijk denken: steunend op diepgaand empirisch 
onderzoek  veel aandacht aan duiding van totale maatschappelijke ontwikkeling (evolutietheorie) 

- Franse revolutie: revolutionairen wilden alles veranderen  gevolgen: 
 Reorganisatie op korte tijd met gruwelijke prijs (onthoofding) 
 Nieuwe machtsgroep 
 Vele sociale verandering 

- Industrialisatie:  
 Hiervoor steeds landbouw  nu plots industrie 
 Veel mensen van platteland naar stad 
 Veel propaganda voor socialisme 
 Klassenverschil werd groter en groter 

- Demografische transitie: 
 In begin: geboorte en sterftecijfer even hoog 
 Rond 1800: verandering: sterftecijfer daalde en geboortecijfer bleef hoog 
 Nu beiden weer stabiel 

- Afbouw Malthusiaans huwelijkspatroon 
 Trend: mensen trouwen laat + weinig mensen trouwen 
 Malthus: groei bevolking volgens meetkundige berekeningen 

× Eerstgeborenen mochten trouwen en kinderen krijgen  hoe later de vrouw 
trouwt, hoe kleiner de kans is dat ze meer dan 1 kind kreeg 

 In 19de eeuw: veel huwelijken op jonge leeftijd 

2. Een voorloper: Auguste Comte 
- Comte deed een poging om de ingrijpende politieke en sociale veranderingen inzichtelijk te maken 

door een nieuwe synthese van menselijke kennis te maken die oude godsdienstige wereldbeeld 
kon vervangen. 

- Als eerste moest er een betrouwbare methode voor wetenschap worden uitgewerkt: Positivisme: 
wetenschap zich beperken tot beschrijving van ervaring gegeven feiten. Metafysische begrippen 
worden gebannen  vooral wiskunde formules vanaf dan 

- Volgens Comte: geschiedenis: 3 fasen: 
 Theologische stadium: verklaringen in bovennatuurlijke 
 Metafysische stadium: verklaringen met abstracte begrippen 
 Positieve stadium: regelmaat in de betrekkingen tussen de verschijnselen wordt 

vastgesteld 
- Doel positivisme:  

 Kennis vergaren 
 Samenleving verbeteren 
 vb. historische context: na franse revolutie: nood aan nieuw maatschappelijk bestel 

- Samenleving: organisme: bepaalde structuur + dele beïnvloeden elkaar wederzijds + gelijdelijke 
evolutie van simpele naar complexe  Verdeling sociologie in 2 delen:  
 Statica: studie van constante bestaansvoorwaarden en van de krachten die de 

verschillende delen op elkaar uitoefenen 
 Dynamica: voor gedetailleerde uitwerking van 3-fasen wet  in elke maatschappij terug te 

vinden  alleen niet overal even goed doorgedrongen 
- KRITIEK: Comte vergeet eigen methodologische uitgangspunten  heeft weinig directe invloed 

uitgeoefend op sociologie 
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3. Eerste Sociologische Perspectieven 

3.1. Herbert Spencer 

- Groot deel van zijn leven gespendeerd aan het ontwikkelen van een evolutietheorie voor studie 
van de samenleving  sociaal darwinisme 

- Er is een evolutie van onbepaalde onsamenhangende homogeniteit tot een bepaalde 
samenhangende heterogeniteit 

- Geloofde in natuurlijke ontwikkeling van elke samenleving  survival of the fittest 
- Sociale vooruitgang was evolutie naar meer sociale rechtvaardigheid 
- Voorstander van “laisser faire” gedachte  anders natuurlijke selectie verstoren! 

3.2. Karl Marx 

- Politieke revolutie is een essentiële stap naar ene menselijke samenleving  is middel voor 
verbetering van leefomstandigheden 

- Economisch determinisme: economie determineerde geschiedenis  sociale structuur verklaren 
door te verwijzen naar relatie mens en economische productie 

- Menselijke emancipatie is de bevrijding van de mens uit diens maatschappelijke onvrijheid 
 Geschiedenis: klassenconflict tussen zij die productiemiddelen controleren en zij die 

uitgebuit worden  Marx voorspelde dat beide groepen zich zouden gaan organiseren 
om voor hun belangen op te komen en dat uiteindelijk de uitgebuitenen aan de macht 
zouden komen  evolutie naar klasseloze maatschappij! 

- Belang: grote invloed! 

4. De grondleggers van de hedendaagse sociologie 

4.1. Emile Durkheim 

- Beïnvloed door positivistisch- individualistische kenmerken van verlichte denken (Comte) 
- Sterk betrokken bij problemen van zijn tijd   sociologie moest een directe maatschappelijke 

relevantie hebben 
- Definitie Sociologie: wetenschap van sociale feiten  gedragspatronen die niet ontspruiten aan 

het individuele maar die voortkomen uit collectiviteit  kenmerken sociale feiten: 
 Objectiviteit: ze zijn uitwendig en onafhankelijk van individuele bewustzijn 
 Dwingende macht: opgedronken aan individu  zo zijn handelen beetje sturen 
 Kunnen slecht door andere sociale feiten verklaard worden 
!!! sociaal feit: sociologische verwoording van sociaal- psychologische groepsdruk !!! 

- Instituties: gedragspatronen en bewustzijnsvormen die zijn ingesteld door een collectiviteit: 
 Komen voort uit samenleving zelf  beslissend is de associatie van mensen die een 

nieuwe bestaanswijze vormt waarin bepaalde vormen van gedrag een normatieve 
geladenheid krijgt 

 Gaan eigen leven leiden  sociale dwang uitoefenen die zich uit in de vorm van sancties 
op gedragsvormen die tegen instituties indruisen 

 Willen instituties overleven: noodzakelijk dat deze dwang zich ontwikkeld tot een 
geïnternaliseerde dwang die mensen van binnenuit stuurt 

- Anomie: maatschappelijke situatie van desintegratie of ontregeling  komt veel voor bij Durkheim 
- Theoretische inzichten toegepast op vele thema’s: oa. Arbeidsdeling: De la Division du Travail 

Social  
 Vraag : hoe is het mogelijk dat het individu, terwijl het steeds autonomer wordt, meer 

afhankelijk is van de samenleving ? 
 Verklaring in verandering in vorm van solidariteit: 

× Mechanische solidariteit: obv. Gelijkheid van de mensen in bepaald 
samenlevingstype  sterk ontwikkeld collectief bewustzijn (omwille van 
gelijkheid) 

× Organische solidariteit: obv. Proces van arbeidsdeling  omdat zoveel mensen 
verschillende functies vervullen: meer afhankelijk van anderen 
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 Oorzaak arbeidsdeling ligt aan verandering in maatschappelijke situatie  meer mensen 
met elkaar in contact  ofwel meer solidariteit ofwel meer anomie 

 Antwoord op vraag: De arbeidsdeling zorgt ervoor dat men in staat is zich te specialiseren 
 men wordt meer autonoom  MAAR: kan niet alleen in al zijn behoeften voorzien: 
afhankelijker van anderen! 

4.2. Max Weber 

- Algemeen thema Weber: het zoeken naar oorzaken van ontwikkeling van modern westers 
kapitalisme 

- Vraag: Waarom heeft het kapitalistische stelsel zich in westerse maatschappij zo ontwikkeld, en in 
andere culturen helemaal niet of anders? 

- Verklaring: protestantse ethiek: de leer verlangt van mensen dat ze hun talenten ten volle 
ontwikkelen en tegelijk zo sober en vlijtig mogelijk leven! 

- Opm.: ontwikkeling van protestantisme en kapitalisme: autonoom  elkaar ontmoet en elkaar 
nadien versterkt en gestimuleerd! 

- VS: structurele ontwikkeling van moderne industriële verstedelijkte samenleving met als 
hoofdkenmerk: rationaliteit  leidde tot onttovering van de wereld 

- Methodologie:  
 Hij ging net als Durkheim empirisch inductief te werk  daarom ook beschouwd als 

grondlegger van sociologie als empirische wetenschap 
 Geen sociologische methodiek, maar wel methodologisch begrippenkader: 

× Sociale werkelijkheid wordt gevormd door handelende mensen: dit handelen is 
sociaal als het op het handelen van andere betrokken is 

× Zowel uitwendige gedragsaspecten als het subjectieve is belangrijk  
samenlevingsvormen en sociale processen kunnen hier van worden afgeleid! 

× Verschillende types van handelen: 

 Doelrationeel: handelen met vooropgesteld doel 

 Waarderationeel: handelen om handeling zelf 

 Affectief: handelen gestuurd door emotionele aspecten 

 Traditioneel: handelen uit traditie 
- Definitie Sociologie: de wetenschap die het sociaal handelen in zijn betekenis of zinsamenhang wil 

begrijpen (deutend verstehen) 
- Doel:  betekenissamenhang van het sociaal handelen begrijpen!  dit is een doorlopen 

interpretatieproces van samenhang en verloop van sociaal handelen  interpretatie achteraf  
hypotheses worden gebruikt als uitgangspunt bij verklaren van samenhang 
 ideaaltype: analyse model waarbij bepaalde kenmerken van de samenhang en het verloop van 
het sociaal handleen eenzijdig worden benadrukt  wordt geconstrueerd door onderzoeker  Bij 
Weber: gevormd door doelgerichte rationele handelen!       NUT: samenhang gen verloop va 
bestudeerde sociaal handelen duidelijker overzien 

- Weber verklaart groepsleven en sociale instituties door stabiele en gelijkvormige handelspatroon, 
dat ontstaat wanneer mensen op rationele wijze een bepaald doel nastreven  wanneer men van 
dit patroon afwijkt: sociale verandering 
 Dit kan oa. Door charismatische leider: iemand die anderen leidt en inspireert louter door 

de aantrekkingskracht van zijn persoonlijkheid 
 Staat naast rationeel gezag en traditioneel gezag 

5. Hedendaagse sociologische stromingen 
Sociologie: nooit een eenheid geweest: 

- Sociologie: 
  ahistorische wetenschap (zo verregaand mogelijk kwantificering  + aansluiting 

psychologie)          
 historisch- georiënteerde wetenschap (sociaal -filosofische, politieke en 

geschiedwetenschappelijke oriëntatie) 
- Interpretatie maatschappij:   

 Harmoniemodel (maatschappij als geïntegreerd en genormeerd systeem)  
 conflictmodel (maatschappij als intern verdeelde sociale orde) 
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- Opvatting sociale werkelijkheid: 
 Statistische wijze: nadruk op structuur en institutionele analyse 
 Dynamische opvatting: processen en sociale verandering 

- Methodisch –technisch: 
 Streven naar kwantificering en mathematisering 
 Drang naar diagnostische en therapeutische benaderingen 

5.1. Het Functionalisme 

- Voortgebouwd op idee van Comte, Spencer en Durkheim 
- Samenleving als organisme: grootschalig systeem met verschillende delen die elkaar wederzijds 

beïnvloeden 
- Functie van elk deel is afhankelijk  van het deel dat het bijdraagt om het evenwicht te bewaren of 

te herstellen 
- Raamwerk voor sociologisch onderzoek ontstaat door: 

 Ingebouwde tendens van samenleving naar stabiliteit 
 Bepaalde noden van samenleving om systeem stabiel te houden 

- Onderscheid functies: 
 Manifeste: vrijwillig ingebouwd in sociaal systeem 
 Latente: onbedoelde gevolgen (bijna elk patroon van sociale organisatie heeft 

onverwachte gevolgen) 
 Positief: integratiebevorderend (= functie, eufunctie)  functioneel 
 Negatief: integratiebelemmerend: ( = dysfunctie)  dysfunctioneel 

- Parsons: structureel -functionalisme: actie- of handelingssysteem als uitgangspunt: heeft vier 
functionele vereisten: AGIL-model 
 Aanpassing: systeem moet aanpassen aan omgeving 
 Doelverwezenlijking: bepalen van doeleinden + bepalen van middelen om doen te 

bereiden 
 Integratie: coördineren en handhaven van de samenhang tussen de delen van het systeem 
 Patroonhandhaving (spanningshandhaving): systeem moet motiveren tot handelen 

- KRITIEK: geen plaat voor verandering en conflict 

5.2. Het Conflictperspectief 

- In lijn van Machiavelli en Marx 
- Samenleving is primair gekenmerkt door groepering die in een conflictuele relatie tot elkaar staan 
- Marx: economie van een samenleving, determineert haar structuren:  

 Er zijn twee groepen: arbeiders en eigenaars 
 Beiden groepen leven in conflict omdat ze steeds hun belangen willen verdedigen 
 Conflict is onvermijdelijk en is eigen aan een samenleving 

- NU: mens nog steeds gemotiveerd eigen belangen te verdedigen: men vormt groepen omdat men 
dan meer invloed heeft  soms leidt het tot een groot conflict wat een plotse verandering teweeg 
kan brengen: dialectische sprong 

- Opm. klassenstrijd is altijd een motor geweest voor sociale verandering  ook religie wordt 
gebruikt om macht aan te tonen 

- NU: Kritische sociologie (Frankfurter Schule): sociologie geeft te weinig kritiek op de maatschappij 
 men werkt steeds voor gevestigde orde  kritische sociologie wil meer bijdrage leveren aan 
menselijke emancipatie 

5.3. Het interactionisme 

Interactionisme is primair gericht op kleinschalige interactie tussen individuen en de wijze waarop hun 
gedrag gevormd wordt door allerlei sociale invloeden.  
De samenleving is een systeem van gemeenschappelijke betekenisgeving en begrijpen van wat we van 
elkaar verwachten! (veel ideeën van Max Weber) 

a. Roltheorie 
- De samenleving doet ons bepaalde gespecialiseerde rollen spelen 
- Shakespeare vergelijkt leven met theater: dramaturgische benadering 
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- Sociale rollen: rollen die door bepaalde individuen gespeeld worden in een bepaalde groep of 
samenleving  menselijk gedrag wordt gevormd volgens gespecialiseerde patronen  de mensen 
rondom ons leggen ons bepaalde rollen op door hun verwachtingen die ze hebben 

- KRITIEK: vele beperkingen omdat vele interactiepatronen geen rolpatronen zijn 
- Bij interactiesystemen; onderscheid 

 Functionele systemen: interactie vind plaats in context van rollen 
 Afhankelijkheidssystemen: begrip rol heeft weinig nut, maar er is sprake van een 

wederzijdse afhankelijkheid 
b. Symbolisch Interactionisme 
- Wanneer vanuit bepaalde verwachtingen, rollen worden opgelegd, moeten deze rollen ook 

gecommuniceerd worden  dit is basis van symbolisch interactionisme: 
 Nadruk op het samen handelen van mensen 
 Het is het actief construeren van de sociale werkelijkheid: mensen handelen op basis van 

de betekenissen die zijn toekennen aan daden van anderen  in die zin leven zij in een 
symbolische wereld (idealistische vorm van sociologie) 

 Interactie: 
× Mensen verplaatsen zich in anderen: role taking 
× Sociale verhoudingen zijn onvoorspelbaar  mensen interpreteren en 

herinterpreteren voortdurend 
× Samenleving: een verzameling mensen die met en tegen elkaar handelen 

 Leg nadruk op de wijzen waarop woorden ons individueel gedrag bepalen  is steeds 
bepaalde betekenis aan gekoppeld 

 Meestal collectieve overeenstemming over wat een bepaald symbool betekent 
- KRITIEK: weinig aandacht besteed aan lang bestaande structurele verhoudingen tussen mensen 

5.4. Ruilsociologie 

- Sociale werkelijkheid opgevat als geheel van ruilprocessen: 2 stromingen: 
 Individualistische: nadruk op directe ruilverhouding tussen mensen 
 Collectivistisch: veel aandacht voor indirecte ruil 

- Individualistische: 
 Homans: gedrag tussen mensen is een vorm van goederenruil (zowel materiëel als 

immaterieel. 
 Sociale verschijnselen verklaren vanuit interactie tussen individuen  Opm. mensen wel 

gedreven door eigenbelang! 
 Veronderstelling: mensen hebben behoeften en het bevredigen hiervan is een beloning  

doel van mens is zoveel mogelijk beloningen en zo weinig mogelijk behoeften 
(hedonisme) 

 Verklaren gedrag via 5 proposities: 
× Succespropositie: hoe vaker iemands activiteit beloond wordt, hoe meer hij 

activiteit gaat doen 
× Stimuluspropositie: als in het verleden een bepaalde stimulus tot een beloning 

leidde, dan zal het voorkomen van deze stimulus in het heden de kans vergroten 
dat men de activiteit gaat uitvoeren! 

× Waardepropositie: hoe waardevoller beloning, hoe groter de kans dan men 
activiteit uitvoert 

× Deprivatie- verzadigingspropositie: hoe vaker iemand in het recente verleden een 
beloning krijg, hoe minder waarde deze beloning voor hem betekent 

× Frustratie- agressiepropositie: waneer activiteit niet gevolgd door beloning die 
persoon verwachtte: boos worden 

 Zijn sociologie: reductionistisch: voor verklaring van sociale geen andere proposities nodig 
 sociologische verschijnselen herleiden tot psychologisch principe 

 Instituties: individuele keuzes  wanneer interactie door beide partijen als lonend wordt 
ervaren, kristalliseren zich duurzame gedragspatronen = instituties 

 Machtverschillen zijn verschillen in mogelijkheden om anderen te belonen 
 Geen verschillen als het om grote of kleine groepen gaat  het wordt alleen iets 

complexer 
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    Materialisme (Structureel)     

                

           

           

  Ruilsociologie    Marxisme   

           

           

                

  sociale werkelijkheid   sociale werkelijkheid 

   actoren       FACTOREN   

                

           

symbolisch interactionisme  Functionalisme 

  (inter)actie theorie      

           

                

    Idealisme (cultureel)       
 
 
Basisideeën van sociologische theorie 

- Theorie: uitspraak over hoe en waarom bepaalde feiten zijn gerelateerd 
- Paradigma: geeft basisbeeld over mens en samenleving  stuurt sociologisch denken in bepaalde 

richting + gaat aan wetenschap vooraf 
- Functionalistisch paradigma: ziet samenleving als complex systeem waarvan delen afhankelijk zijn 

van elkaar  samenwerken voor realiseren van solidariteit 
- Sociaal- conflict- paradigma: samenleving is een arena van ongelijkheid met voortdurende 

conflicten  weinig aandacht integratie en stabilitiet 
- Symbolisch- interactie- paradigma: samenleving is een product van dagelijkse interactie van 

individuen  microbenadering die nauw aansluit bij sociale psychologie 
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Hoofdstuk 3: Zelfdoding als voorbeeld 

3. Theorie van Durkheim 
- “les facteurs extra-sociaux”: volgens Durkheim moeten we als eerste enkele niet-sociale 

verklaringsgronden verwerpen vb. krankzinnigheid, alcoholisme,…  zij kunnen niet verklaard 
worden door statistische reeksen 

- Definitie zelfdoding: elk sterfgeval dat direct of indirect resulteert uit een positieve of negatieve 
act die door het slachtoffer zelf wordt uitgevoerd, waarvan hij weet dat het tot dit resultaat zou 
leiden! 

- Durkheim maakt steeds gebruik van 2 kenmerken: integratie en reglementering  in normale 
omstandigheden is er een zekere stabiliteit  MAAR: bij teveel of tekort: evenwichtstoestand 
wordt doorbroken  4 suïcidale tendensen: 

- Integratie: 
 Egoïstische suïcide: als individu niet voldoende geïntegreerd is in samenleving 

× Protestantisme: minder suïcidebelemmerend dan katholieken  nadruk ligt 
immers op geest vrij van onderzoek 

× Door wetenschap: theologische wereld aan het wankelen geraakt  groter 
aantal zelfdodingen 

× Daling zelfdodingen tijdens oorlog: ieder leeft meer collectief 
 Altruïstische suïcide: individu totaal geabsorbeerd door groep + doelstellingen van 

samenleving worden volledig de zijne gemaakt 
× Gestructureerde groep: leger: in leger: sterke omkadering van individu, 

gehoorzaamheidsplicht, …  resulteert in hoge zelfdoding 
- Reglementering: 

 Anomische zelfdoding: 
× Acute anomie: samenleving wordt gekenmerkt met bepaalde graag van limitering 
 bij plotse verandering kan men gevoel van ontregeling krijgen stijging aantal 
zelfdoden  men kan zich niet goed aanpassen aan nieuwe situatie 

× Chronische anomie: normatief kader ontbreekt helemaal 

 Vb. eind 18de eeuw: reglementering van economische activiteit door 
godsdienst en gilden verdween plots + geen nieuwe  hoog aantal 
zelfdodingen! 

 zelfdoding frequenter bij sociaal hoog gesitueerde beroepen dan bij laag 
gesitueerde  de laatste groep krijgt limitering door hoge groep! 
 Anomische zelfdoding: ook in gezinsleven! 

 Fatalistische zelfdoding:  
× Gekenmerkt door overregulatie, te sterke omkadering  
× Vb. mannen hebben het moeilijker bij echtscheidingen dan vrouwen  vrouwen 

zijn meer instinctieve wezens  hebben minder nood aan limitering dan mannen 
+ ze hebben meestal kinderen om zich aan vast te houden 

 egoïstische en Anomische: vooral in westerse wereld 
 altruïstische: enkel in speciale milieus vb. leger 
 fatalistische: vooral in geschiedenis belangrijk geweest! 

4. De post-Durkheimiaanse ontwikkeling 
Deze wordt vooral gekenmerkt door consolidatie en versmalling  uit bepaalde dingen duidelijk: 

- Veel van zijn werk werd opgenomen in grotere gehelen  Werk van Durkheim: voortrekkerswerk 
- Durkheim was ambitieus   latere auteurs: toespitsen op deelaspecten  versmalling 

Nieuwe theorieën: 
- Gibbs en Martin: statusintegratietheorie 

 Niet anomie maar integratie was belangrijkste 
 Definitie integratie: sociale integratie van een groepering is de graad van stabiliteit en 

duurzaamheid van de sociale relaties 
 Hun redenering:  

× Hoe lager suïcide ratio  hoe meer stabiele en duurzame sociale relaties 



16 
 

× Hoe meer stabiel  hoe meer conformiteit met sociale verwachtingen van 
anderen 

× Hoe meer conformiteit  hoe minder conflict 
× Hoe minder conflict  hoe minder individuen me incompatibele posities 

 THEORIE: hoe lager de suïcideratio, hoe meer statusintegratie 
 Kern: hoe meer posities door leden van groepering tegelijk kunnen worden bezet: hoe 

meer statusintegratie: hoe lager zelfdodingen! 
- Halbwachs: subcultuurtheorie: 

 Visie van Durkheim verder gekwalificeerd   juistere schattingen + rekening vooruitgang 
wetenschap 

 Andere Definitie: elk sterfgeval dat resulteert uit een daad die door het slachtoffer zelf 
werd uitgevoerd met de intentie om te sterven, echter alleen op voorwaarde dat het geen 
zelfopoffering is 

 Andere typologie:  
× Fatalistische: zeldzaam  geen rekening mee houden 
× Altruïstische: is geen zelfdoding 
× Bij egoïstische en Anomische  restricties: factoren veroorzaken niet 

onafhankelijk van elkaar zelfdoding! 
 Vooral onderscheid platteland en stad belangrijk: transformatie 19de eeuw  overgang 

van ene leefwijze naar andere zorgde voor aanpassingsproblemen  hoog 
zelfdodingratio 

- Henry & Short: frustratie- agressie these: 
 Akkoord met idee van hoge sociale status, meer zelfdodingen: alleen andere oorzaak 
 Externe dwang: 

× Verticale: relatieve ordening van posities in een bepaalde statushiërarchie  hoe 
hoger verticale dwang, hoe lager zelfdodingen 

× Horizontale: relationele kwaliteit van verhoudingen met anderen  hoe groter 
horizontale dwang, hoe lager zelfdodingen! 

 Frustratie- agressie these: de stijging van frustratie brengt stijging van agressie met zich 
mee  men richt deze agressie op oorzaak: 

× Zelfdoding: naar binnen gerichte agressie  vooral lage sociale klasse 
× Moord: naar buiten gerichte agressie  vooral hoge sociale klasse 

5. De anti-durkheimianen 
Er zijn een aantal auteurs die zich op de Weberiaanse theorie hebben gebaseerd toen ze hun ideeën over 
zelfdoding uitwerkten  anti-durkheimianen 

- J. Douglas: eigen methoden en eigen theoretisch kader 
 Statistische data is onbetrouwbaar  aantal zelfdodingen is te klein voor serieuze 

verwerking 
 Studie van zelfdoding moet vertrekken vanuit de analyse van individuele suïcidegevallen 

× Vooral fenomenologie met nadruk op inductieve wijze hiervoor geschikt = 
sociologie die de aard van sociale werkelijkheid respecteert 

× Gevalstudies van psychologie zijn niet bruikbaar  men heeft nieuwe 
wetenschappelijke observatiemethode nodig 

 Patroon in gevalstudies: general dimensions of suicide 
 Douglas ook gepoogd methodologische en kentheoretische assumpties proberen gestalte 

te geven aan hand van empirisch onderzoek 
 Zijn inzichten gaan niet in tegen Durkheim maar wijzen wel op enkele dingen niet 

onvoldoende waren uitgewerkt: 
× Kritische analyse en evaluatie van officiële statistieken 
× Inzichten van algemeen- theoretische en methodologische aard 

6. Deviantietheorieën 
- Rushing: suïcidaal gedrag wordt vaak vooraf gegaan door deviant gedrag: 

 Toestand van objectieve deviantie 
 Toestand van subjectieve deviantie: sociaal proces: individu gedefinieerd als deviant 
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 Belangrijkste vormen: psychische stoornissen, alcoholisme, economische mislukking en 
moord 

 Zelfdoding wordt gezien als gevolg van deviantie via proces van interactieverlies  na 
deviant gedrag: individu sociaal verworpen 

 Niet iedereen suïcidaal: hangt af van persoonlijke factoren 
- Breed: “loss”  

 Vele suïcides worden voorafgegaan door vorm van verlies: 3 hoofdgroepen: 
× Verlies van werk 
× Verlies van personen 
× Verlies van mutuality 

 Verlies heeft objectieve en subjectieve kant  het is voldoende dat iemand het gevoel van 
verlies heeft! 

 Conclusie Breed: 
× Extreme gerichtheid op en internalisatie van culturele succesnormen 
× Sterke gevoeligheid voor + problematisering van mislukking 
× Onvermogen om wijzigingen aan te brengen 

 Structureel interactionele theorie:  
× Structureel: zelfdoding is eindproduct van structurele spanning 
× Interactioneel: ontwikkeling van zelfdoding: product van microsociale interactie 

- Onderzoek Carstairs & Brown: 
 Onderzoek van mijnwerkersgemeenschap (zie ecologische fout) 
 Voorzicht omgaan met gegevens en analyses op ecologisch niveau: deviantie mag niet 

meteen doorgetrokken worden  in vele gevallen duiden zij net het omgekeerde aan! 

7. De observationele leertheorie 
Dit gaat over onderzoek naar feit of publicaties in kranten over zelfdoding, iets te maken zouden hebben 
met imitatiegedrag en een eventuele stijging  van zelfmoordcijfer 

7.1. Het onderzoek van David P. Phillips 

- Voordien al onderzoek van Motto: aantal zelfdodingen zou dalen wanneer dagbladenpers zou 
staken want dan zou er geen imitatiebron meer zijn  2 onderzoeken gedaan, en twee keer kwam 
men een positief resultaat uit 

- Blumenthal & Berner: zelfde onderzoek als Motto: andere resultaten 
- Phillips:  

 Wat hij aantoonde: 
× Aantal zelfdodingen stijgt wnnr zelfdodinggevallen in krant staan 
× Aantal fatale auto- en vliegtuigongevallen stijgt na zelfdoding in krant 
× Na verhaal zelfdoding, auto-ongevallen met 1 auto stijgen 
× Leeftijd van bestuurders van auto hoog correleert met de leeftijd van persoon in 

zelfdodingbericht 
× Hoe meer publiciteit, hoe groter stijging 
× Toename is beperkt tot regio’s waar krant gepubliceerd wordt! 

 Werkwijze: 
× Lijst samenstellen van alle gevallen zelfdoding die voorpagina haalden gedurende 

bepaalde tijd 
× Adhv. maandelijkse zelfdodingscijfers nagaan of maand waarin zelfdoding 

plaatsvond, het zelfdodingscijfer boven verwachtingen lag 
× Verwachting wordt berekend door gemiddelde van maand ervoor en maand erna 

 Zijn eerste idee: oorzaak lag in imitatie  andere ook bestudeerd maar een voor een 
verworpen! 

7.2. Replicatie- onderzoek in Nederland 

Door Ganzenboom en de Haan  dezelfde methode als Philips (buiten enkele kleine correcties) 
 uitkomsten waren statistisch niet significant  
 theorie van Phillips kon NIET verworpen worden 
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7.3. Replicatie- onderzoek Vlaanderen 

Verhalen uit standaard genomen.  
Zelfde methoden als Phillips (mits enkele correcties: vb. daggemiddelde ipv. maandgemiddelden) 
Analoog besluit als in Nederland 
Reden: krant gebruikt: relatief weinig aandacht voor zelfdoding 

8.Conclusie 
- De sociologische studie van suïcidaal onderzoek wordt gekenmerkt door ene geleidelijke 

kwalificatie, modificatie en verfijning binnen een tweetal tradities: 
 Empirisch sociaal onderzoek 
 Fenomenologisch georiënteerde sociologie 

- Durkheim’s visie komt overeen met een vorm van sociaal systeemdenken met centrale begrippen 
zoals normen, institutie, sociale positie, …  

- De fenomenologische benadering is ene handelingstheorie van microsociologische signatuur 
- Exogene roldefiniëring: rolgedrag dat van buitenaf wordt vastgelegd  

 Vb. seppuku: een misdadiger kon op rituele wijze zelfmoord plegen om zo de schande 
voor zijn familie uit te wissen 

- Endogene roldefiniëring: rolgedrag dat van binnenuit wordt vastgelegd 
 Vb. Russische roulette 
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Hoofdstuk 4: Structuur en Stratificatie 

1.Structuur 
De structuur verwijst naar eigenschappen van het geheel als geheel. Zoeken naar structurele samenhang 
van een bepaald fenomeen, wilt zeggen dat men moet zoeken naar dieperliggende structurele oorzaken.  
Structuur van de maatschappij: mensen en groeperingen staan in bepaalde verhouding tot elkaar. Sociale 
structuur is dus e wijze van ordening van posities van groeperingen. 
Onderscheid: 

- Functionalistische: waarden en normen geven vorm aan structuur 
- Marxistische: waarden en normen zijn een product van de economische verhoudingen  materiële 

belangen bepalen ideologische vorm waarin mensen de klassenstrijd gieten 

2. Stratificatie 
- Dit is het systeem waarbij een samenleving categorieën van mensen in een bepaalde hiërarchie 

plaatst  samenleving bestaat uit verschillende lagen die in een bepaalde orde tot elkaar staan.  
 Elke laag  gelijkwaardige posities  tussen de lagen: ongelijke waardering 

- Onderzoek is heel complex omdat dit verschilt van samenleving tot samenleving 
- Drie consequenties van iemands sociale positie: macht, aanzien en voorrecht  kunnen zowel 

overlappen als losstaan van elkaar 
- Sociale stratificatie wijst op sociale ongelijkheid. 

 Weber: Drie dimensies van sociale ongelijkheid:  
× Economische klassen 
× Sociale status (prestige) 
× Macht 

 Ongelijkheid kan ofwel: 
× Objectief: meet verschillen in leefomstandigheden 
× Subjectief: voorstellingen van de werkelijkheid 
 ook conflicten! 
 

De vier basisprincipes van sociale stratificatie 
- Het is een kenmerk van de samenleving, niet van het individu 
- Blijft bestaan over generaties 
- Het is universeel, maar variabel 
- Niet alleen betrekking op economische ongelijkheid maar steunt ook op culturele waarden 

2.1. Kaste 

- Kastenmaatschappij: hiërarchisch gerangschikte en gesloten groeperingen van mensen 
- Kenmerken: 

 Leden oefenen vaak hetzelfde beroep uit 
 Men behoort tot een kaste vanaf geboorte 
 Sociale afstand tussen leden van verschillende kasten, worden omgezet in geografische 

afstand  men kan onrein worden door om te gaan met andere kasten 
 Systeem van sociale privileges 

- Voorbeeld: India: 4 hoofdkasten 
 Varnas (religieuze kaste) 
 Ksjatriyas (militairen) 
 Vaisjyas (veetelers en handelaars) 
 Sjoedrag (arbeiders) 
 Haiyans (kastelozen) 

- In België: komt niet echt voor: alleen verschijnselen: xenofobie 
 Gastarbeiders worden achtergesteld  vooral mensen die hen een bedreiging vinden! 

- In VS: raciale systemen  waargenomen in raciale etiquette: ene partij eren, de andere vernederen 
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2.2. Standen 

- Standenmaatschappij: hiërarchische ordening van sociale lagen vooral wordt bepaald door sociaal 
aanzien, maatschappelijke positie en afkomst 

- Voorbeeld: franse revolutie: 
 Drie door god gewilde standen: adel, geestelijken en hogere burgerij 

- Kenmerken: 
 Via verwantschapsbanden met elkaar verbonden 
 In een stand als gelijkwaardig beschouwd 
 Per stand: specifieke rechten en plichten 
 Toetreding was mogelijk: niet makkelijk 

- NU: nog standachtige kenmerken terug te vinden 

2.3. Klassen 

- Klassen zijn mensen die ten opzichte van de productiemiddelen een gelijke positie innemen 
- Marxistisch begrip: arbeider en kapitalist  conflictueuze spanning tussen beiden 
- Opkomst van klassen: verbonden met industriële productiewijze 
- Marx ontkende dat er andere standen waren dan kapitalist en arbeider  andere waren maar 

tijdelijk en zouden voorbij gaan 
 KRITIEK: andere klassen zijn immers niet verdwenen maar zelfs gegroeid! 

- NU: kloof tussen werkgevers en werknemers overbruggen! 

2.4. Rangen 

- Sociale ongelijkheid wordt meestal beschreven met sociale rangen 
- Kenmerken: 

 De positie wordt toegewezen op grond van persoonlijke verdienste  beroep en inkomen 
geven macht en aanzien 

 Sociale mobiliteit: veel mensen stijgen of dalen: wordt gemeten adhv. beroepsmobiliteit 
 kan op verschillende manieren: probleem: alleen toegepast op mannen                             
 statussymbolen zijn heel belangrijk 

 Sociale rang geeft bepaalde mogelijkheid MAAR: Mattheüs- effect: degenen die reeds 
bezitten, krijgen steeds meer 

 De socio- economische groepen hebben zowel kwalitatief als kwantitatief verschil  men 
kan op basis van iemand zijn beroep, vele voorspellingen doen! 

 In rangesamenleving: groot aantal opeen gestapelde lagen waartussen een continuïteit is 
 
Centrale ideeën van een rangesamenleving 

- Sociale ongelijkheid heeft betrekking op verschillende aspecten vb. inkomen, macht, … 
- Witte- boord beroepen: hoger inkomen dan blauwe- boord beroepen 
- Scholing is cruciaal, maar ongelijk verdeeld 
- Sociale rang beïnvloedt alle aspecten van sociale leven 
- Industriële samenlevingen worden gekenmerkt door onbeperkte sociale mobiliteit 

 
De Davis- Moore- hypothese 

- Deze hypothese zegt dat sociale stratificatie universeel is omdat ze bijdraagt tot de positieve 
werking van de samenleving 

- In rangesamenleving zal ongelijk waardering en beloning mensen motiveren 
- KRITIEK:  

 Moeilijk belang van een beroep goed in te schatten 
 Stratificatie voor sommigen een belemmering 
 Sociale stratificatie veroorzaakt vaak sociale conflicten waarbij ene profiteert en andere 

niet 
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3. Een voorbeeld: de arbeidsmarkt 

3.1. De beroepsbevolking 

- Demografische ontwikkelingen spelen sleutelrol bij bepaling van omvang van karakteristieken van 
de beroepsbevolking 

- Beroepsbevolking komt overeen met arbeidsaanbod: werkende + werk-zoekenden 
- Eind jaren 70: grote werkeloosheid: veel jongeren wilden werken en weinig mensen op pensioen 
- NU: oudere leeftijdsklasse verdwijnen, weinig mensen gaan werken  tekort aan werkkrachten 

3.2. Voor brood & plezier 

- Arbeid neemt in leven van Belg belangrijke plaats is  het is de belangrijkste steunpilaar van 
westerse moraal 

- Arbeid wordt aanzien als belangrijkste hefboom voor maatschappelijke integratie  
- MAAR: ook negatieve gevolgen vb. voor gezondheid 
- “mannen leven voor te werken, vrouwen werken om te leven”  vrouwen vinden prettige sfeer 

minstens even belangrijk als loon 

3.3. Evolutie van de arbeidsparticipatie 

- Voorbije decennia: drie tendensen dominant op arbeidsmarkt 
 Verlate intrede: vooral te maken met stijging onderwijsniveau  hogergeschoolden 

verdringen lagergeschoolden  
 Feminisering van arbeidsmarkt: mee vrouwen gaan werken  bedrijfsbeleid krijgt een 

scharnierfunctie om beroepsarbeid en gezinsverantwoordelijkheid op elkaar af te 
stemmen 

 Vervroegde uittrede: te maken met institutionele wettelijke bepalingen  soms ook 
vrijwillig werkloos! 

- In België: relatief lage arbeidsparticipatie  dit zal moeten veranderen als we onze welvaart willen 
behouden  verhoging leidt tot betere benutting van het menselijk kapitaal 

- Jobless growth?  
 De productiviteit ed. zou kunnen toenemen door enkel technische vernieuwingen zonder 

toename van de tewerkstelling  
 Westen: kennis- en kapitaalintensieve productie 
 Ontwikkelende landen: arbeidsintensieve productie 

- Voor Toekomt in België: inkrimping arbeidsaanbod mogelijk  beroep doen op arbeidsreserves  
bereidheid om te gaan werken is echter niet te overschatten! 

- Grootste probleem: vraag van werknemers naar goedgeschoolde jongeren met korte 
inactiviteitduur! 

3.4. Tweeverdieners 

- Door toename van buitenhuistewerkstelling van vrouwen: steeds vaker beide partners uit werken 
- Groot deel van tweeverdieners haalt inkomen uit sociale zekerheid  aanduiding dat sociale 

zekerheid van sociaal vangnet een reguliere inkomensbron is geworden 
- Tweeverdienerschap is een nieuwe bron van ongelijkheid geworden  dubbel inkomen is 

welvaartsnorm 
- Bij tweeverdieners: interne discussie over verdeling van huishoudelijke en niet-huishoudelijke taken 
- Kinderen zijn zelfverzorgers geworden  ze hebben geen aandacht of liefde nodig van hun 

moeder, maar vooral veel contact met andere kinderen 
- Balancing: succesvolle vrouwen die meer verdienen dan hun man: schuldgevoel: doen meer in 

huishouden dan andere vrouwen  overacting om het goed te maken 
- Ook seksuele machtsverhouding is veranderd: mannen willen machtsbalans herstellen: je krijgt niet 

wat je wil! 
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Enkele gevolgen van toename van tweeverdieners 
- Verschuiving van welvaartsniveau 

 Minder ééninkomensgezinnen, nieuwe consumptieprofielen, verschuivende sociale 
ongelijkheid 

- Meer dubbele pensioenen 
 Meer sociale zekerheidsuitgaven, meer onafhankelijkheid van partners op oudere leeftijd, 

politieke discussie over financierbaarheid 
- Meer beslag op ruimte 

 Meer woningen in afgesloten verkavelingen, nieuwe mobiliteitspatronen (problemen) 
- Nieuwe gezinsinterne spanningen 

 Ander ouder- kind contact, andere man- vrouw verhouding, balancing 
- Nieuwe piekuren van het leven 

 Nieuwe tijdsordening 
- Nieuwe sociale contacten 

 Fluïde contacten, hotelfunctie gezin, slaapwijken,… 
- Globaal: nieuwe culturele en structurele leeromgeving 

3.5. Werkloosheid 

- Arbeid is belangrijk en waardevol omwille van mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling 
- Werkelozen:  

 Arbeid vervult schanierfunctie in proces van sociale integratie 
 Missen veel: inkomen, sociaal contact, orde, regelmaat, … 
 Werkeloosheid stijgt in België al van in 1975 

3.6. Interne arbeidsmarktverschuivingen 

- Nu: postindustriële samenleving: door wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen is de 
betekenis van arbeid gewijzigd 

- België heeft alle kenmerken van een diensteneconomie: geleidelijke industrialiserering van derde 
wereld heeft geleid tot afbouw industrie in westen  omwille van efficiëntie gaat men meer en 
meer beroep doen op gespecialiseerde bedrijven (secundaire en tertiaire sector schuiven in elkaar) 

- Dienstensector: ontastbare, onlichamelijke goederen worden geproduceerd: onderscheid: 
 Verhandelbare: wordt verhandeld tegen marktprijs 
 Niet-verhandelbare: geen geldelijke tegenprestatie: wordt vergoed via bijdragen 

3.7. De sociale hordeloop van vrouwen 

- Belangrijkste veranderingen voor vrouwen: 
 Stemrecht 
 Gelijke kansen in onderwijs 
 Arbeidsmarkt die openstaat 

- Verschillen tussen man en vrouw zijn er nog steeds: 
 Vrouwen kiezen meestal voor weinig toekomstgerichte opleidingen, of met een korte 

studieduur 
 Seksuele segregatie: specifieke aan- of afwezigheid van mannen of vrouwen in een beroep 

× Vrouwen: vooral in dienstensector 
× Mannen: in industrie 

 Arbeidsmobiliteit verschilt naar geslacht: 
× Vrouw: tijdelijk stoppen met werken of opnieuw beginnen 
× Man: veranderen van baan 

 vrouw domineert arbeidsmarkt niet: aanwezig diep in oppervlakte 
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Hoofdstuk 5: Cultuur 

1. Cultuur: betekenis en relevantie 
- Cultuur: ruime betekenis 

 Ruw: betekenis die mensen geven aan omgeving en tot sociaal erfgoed maken  geen 
menselijke samenlevingsvormen zonder cultuur 

 Cultuur als sociaal erfgoed van samenleving 
× Elke generatie geeft aan de volgende het culturele stramien door dat zijn van hun 

voorouders hebben geleerd  daarom niet altijd van o beginnen. 
 Mensen worden hulpeloos geboren: dankzij cultuur wordt dit snel opgevuld  cultuur 

verschaft instrument waardoor mens al snel een sociaal wezen wordt 
 Cultuur is niet aangeboren: verwerving via leerprocessen (ook al lijkt cultuur soms 

vanzelfsprekend)  toch spelen culturele determinanten hierbij een rol 
- Soms onderscheid: 

 Materiële cultuur: geheel van materiële producten van de menselijke activiteit  fysieke 
veruitwendiging van interactie tussen mensen vb. huizen, kledij 

 Immateriële cultuur; opvattingen die door meerdere personen gedeeld worden: tradities 
en gewoontes  FUNCTIE: specificatie en verduurzaming van sociaal gedrag 

- Cultuur is uitwendig en oefent forse dwang uit  van belang voor verhouding tussen individu en 
maatschappij 

- Internalisatie: waarden en normen worden stilaan door mens geabsorbeerd  mens onderhoudt 
op die manier de cultuur in zichzelf 

2. Cultuurelementen: waarden, normen en instituties 
- Waarden: impliciete of expliciete opvattingen over het wenselijke  collectieve en abstracte 

voorstelling van wat juist of fout is: kan variëren van belangrijk tot onbelangrijk 
 Sumner: folkways & mores 

× Folkways: minder belangrijke norm: hangt van concrete situatie af 
× Mores: belangrijke normen: betrekking op zaken die functioneren van 

samenleving  onmiddellijk raken 
- Normen: bindende verwachtingen over handelen en niet-handelen door leden van een 

samenleving  geeft aan wat men behoort te doen in bepaalde situaties  specificeren waarden 
naar concrete situaties 
 Kenmerk volgen Homans:  

× Bij overtreding van normen: omgeving zal hem sancties geven (positief of 
negatief)  

- Institutionalisering: voor bepaalde situaties bestaan er min of meer gestandaardiseerde 
gedragsvormen 
 Institutie: vast, collectief bepaald gedragspatroon  geheel van regelingen op een 

bepaald terrein  zo moet men zich gedragen en niet anders  maakt mogelijk gedrag te 
voorspellen + brengt regelmaat en voorkomt wanorde 

3. Culturele verscheidenheid 
- Oplossingen voor basisproblemen verschillen tussen culturen  culturele variatie is eindeloos: niet 

alleen voor basisproblemen maar ook voor grote interculturele verschillen 
- Mens: tijd- ruimtelijke culturele context opgegroeid  

 etnocentrisme: neiging om andere culturen als minderwaardig te beschouwen  
 cultuurrelativisme: geen universele standaarden die toelaten om een cultuur te 

beoordelen  elke cultuur moet binnen eigen context beoordeeld worden! 
 vergelijken van culturen: grote bron van wijsheid vb. Linton met Amerikanen 

- veel discussie over herkomst van cultuur:  
 toeval speelt grote rol 
 materiële omstandigheden: benadrukt door Marx en Engels: materiële situatie is 

determinerend voor opvattingen van mens 



24 
 

 tegenstelling idealisme en materialisme: 
× idealisme: sociale werkelijkheid schuilt in de hoofden van mensen  bestaat uit 

ideeën en opvattingen van mensen en groepen 
× materialisme: ideeën en opvattingen zijn slecht weerspiegelingen of producten 

van de materiële omstandigheden waarin mensen leven 
 Experiment van Mereï: kinderen in groepjes laten spelen: ontstaan van soort cultuur met 

eigen gewoonten en spelregels 
 

Factoren die een rol spelen bij tot stand komen van culturele verscheidenheid 
- omgeving waarin samenleving leeft 
- aard van beschikbare materialen in omgeving 
- mate van contact die de betrokken gemeenschap heeft met andere culturen 

4. Cultuurpatroon 
- cultuur bestaat uit netwerk van onderling aan elkaar gekoppelde elementen 
- cultuurpatroon: combinatie van cultuurelementen die samen en min of meer geïntegreerd geheel 

vormen  moeilijk om een element te veranderen zonder ook andere elementen te wijzigen 
- binnen cultuurpatroon: wanverhouding mogelijk tussen de verschillende elementen  

 officiële moraal en feitelijk gedrag liggen ver uit elkaar! 
 Cultural lag: cultuurelementen ontwikkelen niet allemaal in een gelijk tempo  sociale 

spanningen kunnen ontstaan! 

5. Subculturen 
- Er bestaat niet iets zoals DE cultuur: vele subculturen: bestaat uit elementen van dominante 

cultuur + enkele typerende kenmerken die ze een aparte identiteit geven 
- Linton: onderscheid 

 Universals: cultuurelementen door heel de samenleving gedeeld 
 Specialties: cultuurelementen typerend voor leven van een bepaalde groepering binnen 

een samenleving 
 Alternatives: cultuurelementen die min of meer ter vrije keuzen van iedereen staan 

- Etnische subculturen: behouden eigen culturele eigenheid 

6. Cultuuroverdracht 
- In cultuuroverdracht: socialisatie een fundamentele rol 

 Socialisatie: aanleren van rollen (verwachtingen die aan bepaalde positie verbonden zijn) 
- Cultuuroverdracht: wanneer culturele elementen worden overgedragen van de ene groepering, 

sociale rang of generatie, naar de nadere 
 Niet altijd rimpelloos: eindproduct kan anders zijn dan bedoeling  komt door culturele 

achtergrond van ontvangende partij 
 Cultuuroverdracht: selectief 

× Machtsverhouding een rol: hoe groter de macht, hoe dieper de invloed 
 Cultuurelementen kunnen zakken op sociale ladder 

- Onderscheid: 
 Enculturatie: overdragen van opvattingen in een samenleving aan personen die in de 

samenleving geboren zijn 
 Acculturatie: aanleren van een andere cultuur die niet eigen is aan de samenleving 

- Resultaat: internalisatie: zodanige integratie van cultuur in je persoonlijkheid, dat je hem vanzelf 
gaat toepassen, zonder externe dwang 

- Cultuuroverdracht: proces tussen grotere gehelen: 
 Cultuuroverdracht in tijd (van oudere generatie naar jongere) 
 Cultuuroverdracht in geografische ruimte (overdracht van land tot land) 
 Cultuuroverdracht in sociale ruimte (van ene sociale rang naar andere) 
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7. De moeilijke interpretatie van cultuur 
- Sturend voorbeeld: moederschap in de vroegere dagen 
- Zie andere samenvatting p 66 ev.  
- BELANGRIJK: 

 Dit toont aan dat er verschillen kunnen zijn in interpretatie 
 Methodologische problemen 

× Onderzoekers gaan op zoek naar aanwijzingen om hun gelijk aan te tonen  
gedrag wetenschapper is menselijk gedrag: sociologisch denken: gevoor voor 
bepaalde blindheid 

× Verschillen obv. Keuze van bronnen: 

 Normatieve geschriften 

 Geschriften uit dagelijkse leven 
× Onderscheid individuele en maatschappelijke emotie 

 
Kenmerken van cultuur 

- Cultuur: the way of life van leden van een maatschappij  alleen menselijke soort steunt op 
cultuur voor overleving 

- Taal: symbolisch systeem om cultuur door te geven van de ene generatie naar de andere 
- Waarden: gedefinieerde standaarden over wat wenselijk is 

 Normen sturen gedrag concreet 
 Mores: belangrijke normen 
 Folkways: meer ruime voor individuele interpretatie 

- Culturele verandering zowel via innovatie als via diffusie 
- Cultural lag: onderdelen van cultureel systeem ontwikkelen moet ongelijke snelheid 
- Omdat we standaarden van een cultuur leren: etnocentrisch  alternatief: cultureel relativisme: 

beoordelen van cultuur met zijn eigen standaarden 
- Structureel functionalisme: cultuur als stabiel systeem gebaseerd op centrale waarden  culturele 

kenmerken om evenwicht stabiel te houden 
- Sociaal- conflict model: cultuur als dynamische arena van ongelijkheid en conflict 
- Cultuurconflict: zowel politieke discours als naar onenigheid over algemene richting van lopende 

culturele verandering 
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Hoofdstuk 6: Microsociologie 

1. Sociale organisatie 
Alle menselijke groeperingen werken samen om bepaalde doelstellingen te bereiken die leden afzonderlijk 
niet kunnen bereiken.  
Er zijn ook expliciete regels nodig over hoe men zich tegenover elkaar moet gedragen. Wanneer men zich 
daar niet aan houdt, moet er ingegrepen worden door te straffen.  
Deze situatie is goed vergelijkbaar met voetbal! 

2. Sociale controle 
- Sociale controle: 

 Brede zin: manieren waarop mensen elkaar controleren op naleving van regels 
 Enge zin: middelen die men gebruikt om mensen te de orde te roepen die bepaalde regels 

breken 
 Wijze van sociale controle is afhankelijk van de concrete situatie, de vorm van controle is 

afhankelijk van de aard van de groep. 
- Fysiek geweld: meest bekende vorm van sociale controle 

 In westerse landen: niet dikwijls gebruikt, maar toch steunpilaar voor politiek systeem  
geen enkele staat kan zonder legere en politiemacht! 

 In sommige landen: geweld zonder veel schroom toegepast! 
- Berger: concentrische cirkels 

 Buitenste: juridisch en politiek rechtssysteem: individu gedwongen naar hen te leven 
 Volgende: moraal, waarden en normen: mens wordt gecontroleerd door medemens, enkel 

de belangrijkste door wet  door medemens gecontroleerd worden: ziek verklaard 
worden  psychiater: men krijgt naam opgestempeld die blijft  wordt versterkt door 
stereotypes 

- Vele verschillende vormen van sociale controle: 
 Fysiek geweld: dreiging ermee is meestal al voldoende 
 Economische pressiemiddelen: iemand wordt in levensonderhoud geraakt 
 Controle die uitgaat van beroepsstructuren: belangrijk: beroep is van beslissende invloed 

voor de plaats in stelstel van sociale stratificatie! 
 Ridiculisering en roddel: machtig middel: vooral in kleine gesloten gemeenschappen! 
 Uitsluiting van een groep: 

× Vb. shunning Amish: wanneer men taboes overtreed: je mag in gemeenschap 
blijven maar niemand praat met je! 

- Mensen passen zich ook aan aan de groep: hangt van samenstelling groep af: vb. Berger met 
kannibalen  

3. Microsociale interactie 
- Microsociaal: verwijzen naar patroon van tussenmenselijk gedrag en contact in kleine groepen 

 Wijze: bepaald door normen en waarden  definitie van situatie speelt hierbij een 
belangrijke rol  wanneer men dezelfde definitie deelt: sociale orde 

 Gebeurt meestal onbewust: soms valt het echter wel op wanneer men zich anders gaat 
gedragen! 

- Sociale interactie: de wijze waarop mensen elkaar wederzijds en systematisch beïnvloeden 
wanneer ze elkaar ontmoeten  basisgedachte: veel menselijk handelen is samen handelen 
 Bij meeste ontmoetingen: elkaar duidelijk maken wat men van elkaar verlangt  mogelijk 

via communicatie: iemand willen deelgenoot maken van zijn gedachten  kan mensen tot 
groepsvorming brengen + deze onderhouden 

 Binnen communicatie en interactie: veel verschillende aspecten: hebben alle invloed op 
wijze en modaliteiten waarop de interactie vorm en inhoud krijgt! 
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4. Positie 
- Positie: de plaats die iemand inneemt in de maatschappij in verhouding tot anderen vb. leraar, … 

 Naarmate maatschappij complexer, hoe meer posities 
- Sociale positie: plaats die iemand inneemt in sociaal systeem  zegt ons veel over persoon zelf: we 

kunnen veel voorspellingen maken als we iemand zijn positie weten  wel maar heel formeel: we 
weten dan nog niets over zijn persoonlijkheid 
 Positieveld: elke positie impliceert een net van andere posities 

- Posities: onderscheid: 
 Toegewezen: men heeft geen keuze, meestal op basis van biologische kenmerken, zijn 

hele leven vast 
 Verworven: pas na eigen inspanning verkregen: 

× zijn soms heel vluchtig vb. taxipassagier 
× tijdelijke posities: vb. kleuter: gezinspsychologie: ontwikkelingsbenadering: een 

mens doorloopt vele posities (interim-situatie) 
- posities: geven zekere waardering: sociale status  verschillende positieladders: 

 positiecongruentie: persoon op verschillende ladders op gelijk niveau 
 positie incongruentie: persoon niet op gelijk niveau  kan leiden tot persoonlijke en 

sociale spanningen vb. zwarte met hoog diploma maar toch geen werk vinden 

5. Rollen 
- sociale rol: gedrag dat met een bepaalde positie verbonden is: geheel van verwachtingen die men 

heeft: meestal geïnstitutionaliseerd  gedrag van mensen kunnen voorspellen 
- Darhendorf: mens is ‘träger sozial vorgeformter rollen” (homo sociologicus) aan wie maatschappij 

verplichtingen oplegt met betrekking tot gedrag als bekleder van sociale posities 
- Rollen geven een bepaalde vrijheid  geeft eigen stijl  kan wel tot conflicten leiden! 
- Sociale rollen: bepaalde dwang: wie rol niet speelt wordt gestraft: sancties 

 Werking sancties: 
× Juridisch: elementen waar we ons pas aan kunnen ontrekken met gevaar voor 

gerechtelijke vervolging: rol is uitdrukkelijk geformuleerd 
× Sfeer van sociaal gedrag: organisaties maken quasi – rechtelijke instanties  

sancties wegen even hard door op individu 
 Verschillende verwachtingen 

× Moet- verwachtingen 
× Plicht- verwachtingen: ook zekere dwang met positieve of negatieve sancties 

(sympathie van de mens) 
× Kan- verwachtingen: vooral positieve sancties: geen gebiedend karakter maar wel 

nodig als je vooruit komen in het leven 
× Deze drie soorten liggen niet definitief vast: veranderen doorheen de tijd 

- Rollenveld: mensen bekleden verschillende posities met uiteenlopende verwachtingen bij 1 positie 
 vele verschillende rollen 
 Rollenconflict: wanneer tegelijkertijd met strijdige verwachtingen wordt geconfronteerd 

× Intern: persoon geconfronteerd met niet te combineren verwachtingen ten 
aanzien van 1 positie die hij bekleed 

 Positieset: geheel van posities verenigd in 1 persoon: kan resulteren in rollenconflict 
- Eisen op vlak van uiterlijk: 

 Rolattributen: dienen als herkenningsmiddel 
 Statussymbolen: verwijzen naar prestige  ter bevestiging van positie of bijdrage tot 

verwerven van een positie 
  non- verbale communicatiemiddelen: obv. Deze twee weet men hoe men zich moet 

gedragen + middelen voor sociale controle 
 
Drie belangrijkste kenmerken van sociale rollen 

- Sociologische rollen zijn van het individu onafhankelijke complexen van gedragsvoorschriften 
- Inhoud van de rollen wordt bepaald door maatschappij, niet door ander individu 
- De gedragsverwachtingen van rollen komen op individu af met zekere bindende eis  men kan 

zich er niet aan ontrekken zonder schade 
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6. Sociodynamische aspecten van de sociale rol 
- Rol verschaft ons een manier hoe we ons moeten gedragen in een bepaalde situatie  ze 

omvatten handelingen en de emoties die daarmee gepaard gaan: 
 Soms emoties al aanwezig voor rol 
 Soms niets aanwezig 

- Proces: ontleent kracht aan het feit dat het onbewust gebeurd eerder een uitzondering dat men 
erover nadenkt 

- Iedere rol heeft een innerlijke tucht  rol vormt handelswijze + persoon zelf: het is de samenleving 
die iemand identiteit vormt, ondersteunt en wijzigd 

- G. Mead: ontwikkeling van het ik gaat volledig samen met ontdekking van de maatschappij: 
 Als kind: “de rol van een ander spelen”: 1ste rollen met significante anderen (intieme kring) 
 Later inzien dat deze rollen ook gelden voor samenleving  ontdekken van 

gegeneraliseerde anderen 
 Wanneer algemeen beeld van samenleving bestaat, beeld van eigen ik vormen 

- Identiteit wordt iemand toegewezen  door daden van sociale erkenning  
 Cooleys: het ik als een spiegelbeeld: wij worden de persoon als welke wij worden 

aangesproken 
 Sommige eigenschappen aangeboren: toch grote ruimte voor sociale beïnvloeding 
 Iemand identiteit moet regelmatig bevestigd worden  zonder bevestiging gaat zich een 

ander beeld vormen  soms reïntegratie van persoonlijkheid 
 Persoonlijke identiteit: gaat hand in hand met gedrag, en gedrag is het antwoord op 

sociale situatie 
 Mensen kiezen vrienden die beeld van eigen IK ondersteunen  iedere keuze van sociaal 

contact is een keuze van eigen identiteit 
- Hans Gerth en C. Wright Mills: persoonskeuze 

 Ieder sociaal systeem selecteert de personen die het nodig heft om te kunnen 
fucntioneren. Personen die niet nodig zijn worden verwijderd! 

 
 
Enkele belangrijke concepten van micro sociologie 

- Positie 
 Toegewezen vs. Verworven 
 Vaste vs. Tijdelijk 
 Interim- positie 
 Positie ladder 

× Positie congruentie en incongruentie 
 Positieveld 
 Positieset 

- Rol 
 Kenmerken 
 Homo sociologicus 
 Rollenset 
 Rollenconflict 
 Rolattributen 

- Sancties 
 Negatieve vs. Positieve sancties 
 Moet- , plicht- , kanverwachtingen 

- Sociale controle 
 Significante anderen en gegeneraliseerde anderen 
 Identiteit vs. Sociale erkenning 
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Hoofdstuk 7: Demografische en sociologische aspecten 

1. Inleiding 
Relevantie demografie – sociologie 

- Evolutie wereldbevolking 
- demografische gevolgen in enge zin 
- Type en omvang van sociale zekerheidsuitgaven 
- Economisch 
- Stemgedrag 
- Intergenerationele verhoudingen 
- Man- vrouw- verhouding 

2. Omvang bevolking 
- Easterlin- hypothese: personen uit grote geboortecohorten: vele problemen zoals spanning op 

arbeidsmarkt  weinig kinderen  personen uit kleine geboorte cohorten: veel kinderen  
evenwicht wordt hersteld! 

- Industriële revolutie in westen mogelijk dankzij forse bevolkingsdruk 
- Nu: vermindering bevolkingsgroei  VRAAG? Zal dit leiden tot een daling van de economische 

welvaart? Problemen op lange termijn vooral! 
- Demografische transitie: overgang van hoge geboorte- en sterftecijfers naar lage cijfers! 
- Demografische vooruitberekeningen: omvang bepaald door geboorte, sterfte en migratie  

moeilijk te voorspellen! 

3.De ongelijke geslachtsverhouding en de man- vrouw relatie! 

3.1. biologische achtergrond van geslachtsverhouding 

- Bij mensen worden ongeveer evenveel mannetjes dan vrouwtjes geboren  universele paring: 
voor elk mannetje, 1 vrouwtje: optimale darwinistische toestand van maximale voortplanting  
MAAR: vrouwen bepalen bovengrens: minder eicellen dan zaadcellen  mannen kunnen meer 
vrouwtjes bevruchten: hoe meer vrouwtjes, hoe hogen voortplantingstempo  
 Probleem voor Darwin: hij bekijkt natuurlijke selectie voor overleving van soort als geheel 
 Eigenlijk: natuurlijke selectie is strijd van individuen om eigen voortplanting te 

optimaliseren 
- Fisher: wanneer 1 van de seksen schaarser is dan de anderen: dan zullen de organismen die 

investeren in schaarsere geslacht, meer reproductief succes hebben dan zij die het niet doen! 
 Gemiddeld voortplantingssucces is afhankelijk van ratio van aantal mannetjes en 

vrouwtjes 
× 1:1 ratio: evenveel mannetjes voor evenveel vrouwtjes! 
× Wel geen rekening gehouden met gecompliceerde factoren zoals verschil in 

sterfte 
- Geslachtsverhouding bepaalt mee de demografische structuur van de bevolking: deze bepaalt mee 

de bewegingsvrijheid en keuze vrijheid bij kiezen van partner! 

3.2. Gevolgen voor huwelijk 

- Geslachtsverhouding (seksratio): verhouding van aantal mannen tot aantal vrouwen in bevolking 
- Over het algemeen, meer jongens dan meisjes geboren, maar in hogere leeftijdsklassen: seksratio 

lager 
- Marcia Guttentag en Paul Secord: theorie over gevolgen van numeriek overwicht: verschil aantal 

huwbare mannen en vrouwen 
 Seksratio hoger dan 1: meer beschikbare mannen dan vrouwen: effect op dyadische macht 

van mannen en vrouwen: 
× Leden van minderheidssekse: meer dyadische macht van leden van 

meerderheidssekse: ze zijn immers niet afhankelijk van hun keuze: mensen 
genoeg! 
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× Traditionele moederrol: hoog geacht: vrouwen moeten niet werken of naar 
school gaan, ze hebben keuze genoeg aan mannen, dus kunnen er de rijkere 
uitkiezen en zich laten verzorgen 

× Trouw in huwelijk is belangrijk: mannen vinden anders geen andere vrouw, dus 
geen echtscheidingen 

× Traditionele arbeidsverdeling: man werkt, vrouw huishouden 
× OPM. men behandelt hier man en vrouw als twee neutralen: klopt niet: ook al 

heeft de vrouw meer dyadische macht: man heeft vooral structurele macht, die 
daarom ook de macht van vrouwen kan beperken. (structurele macht: controle 
over politieke, economische en wettelijke structuren) 

 Seksratio lager dan 1: meer vrouwen dan mannen 
× Vrouwen moet voor zichzelf kunnen zorgen: mannen hebben immers keuze 

genoeg  opkomst van feminisme 
× Trouw binnen relatie is niet zo belangrijk meer: vrouwen makkelijk vervangbaar 
 meer echtscheidingen 

 Ook externe gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor huwelijk ed. voorbeeld 
oorlog: verkleint aantal beschikbare mannen! 

× Vermindering aantrekking huwelijk + meer buitenechtelijke kinderen 

3.3. Gevolgen voor hertrouw 

- Bij geboorte meer mannen van vrouwen  sterftekans van mannen ligt echter altijd hoger van bij 
vrouwen: 
 Weduwen en weduwnaars: aangezien mannen sneller sterven van vrouwen: meer 

weduwen dan weduwnaars: 
× Grotere hertrouwkans voor mannen dan voor vrouwen: meeste weduwen 

kunnen niet hertrouwen want de levende mannen, zijn nog getrouwd 
× Verschillend hertrouwgedrag beïnvloed ook aantal beschikbare partners: 

hertrouwkans voor mannen is steeds hoger dan vrouwen  versterking 
aanwezige vrouwenoverschot vb. mannen zijn meestal een paar jaar ouders dan 
de vrouw in een huwelijk 

× MAAR: meer weerstand tegen hertrouw van vrouwen: zij idealiseren hun 
vroegere partner meer! 

 Gescheiden mensen:  
× Meestal op jongere leeftijd: meestal evenveel beschikbare mannen als vrouwen 
× Wel hoe ouder ze worden, hoe groter verschil opnieuw wordt! 
× Extra probleem: kinderen beslissen mee over hertrouw 
× Oplossing: ongehuwd samenwonen! 

3.4. Conclusie 

Commotie rond zelf het geslacht kunnen kiezen van je kind, zal in de 21ste eeuwen blijven voort bestaan: het 
zou immers veel problemen met zich mee kunnen brengen + echo- effecten vb. ongelijke kans voor 
huwelijk  kunnen ethisch onaanvaardbaar zijn!  op lange termijn grote gevolgen 
 

4. Leeftijd 

4.1. Ontgroening en vergrijzing 

- Ontgroening: aantal jongeren vermindert 
- Vergrijzing: aantal ouderen vermeerdert 

 Nu: Vlaanderen grootste hoeveelheid 65+  
 Aandeel ouderen gaat nog toenemen: laat echo-effect van babyboom: 

× 1990: 100 actieven voor 30 niet actieven 
× 2020: 2 actieven voor 1 niet actieve 

- Vergrijzing binnen vergrijzing: aantal hoogbejaarden neemt toe:  
 overgewicht van vrouwen want zij leven langer 
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 aantal alleenstaanden zal toenemen: meer verzorging nodig 
 drastische verschuiving: invloed op economie, politiek, cultuur, … 

- leeftijdspiramide: lijkt nu meer op een paddenstoel dan op piramide: 
 hoogste leeftijd: sterfte van WO1 duidelijk 
 insnoering op 90 en 65 jaar: oorlog 
 onder 65: babyboom: inhaalbeweging na oorlog 

- Tabel: 
 Verouderingsindex: aantal ouderen / aantal jongeren 
 Afhankelijkheid: aantal 60+ / aantal dat werkt 

× Aantal mensen dat pensioenlast draagt: alleen rekening gehouden met leeftijd, 
niet met andere factoren 

 Veroudering in vergrijzing: 80+ / 60+ 

4.2. De leef- en woonomstandigheden van bejaarden 

- Aantal alleenwonende bejaarden stijgt gelijdelijk  risico van vereenzaming 
- Burgerlijke stand en beschikbaarheid van verwanten speelt grote rol! 

 Verweduwde: meer emotionele en instrumentele steun dan niet- gehuwden en 
gescheiden mensen 

4.3.Gezonde leeftijdsverwachtingen 

- Door vergrijzing is hoeveelheid ziekten onder bevolking toegenomen  Nu vooral chronische 
degeneratieve aandoeningen vb. hartkwalen, kanker, …  belangrijkste doodsoorzaken  

- Ook vele kleine kwalen: voorbeeld slecht zien, slecht horen, slecht evenwicht, …  algemeen 
ziekteproces is langer geworden 

- Hogere levensverwachting wijst niet op betere gezondheid  meestal langer ziek: 
 GV –schatting: gezonde leeftijdsverwachting: levensverwachting opgedeeld in gezond en 

ongezonde jaren! 
 Onderscheid: 

× Stoornissen 
× Handicap 
× Beperking 

 Vrouwen hebben hoge levensverwachting maar wel meer ongezonde jaren! 

5. Generaties 
Leeftijdsgroep is meer dan een verzameling mensen van eenzelfde leeftijd: het is ook een sociaal product 
en een sociale constructie. Leeftijdsgroepen hebben ook uiteenlopende belangen  soms de oorzaak van 
conflicten, die vergelijkbaar zijn met een klassenstrijd. 

- Maatschappelijke positie: plaats die groepen innemen in het systeem van sociale stratificatie 
- Culturele positie: wijze waarop men zichzelf in de maatschappij ziet: gaat over evaluatie en 

waardering 

5.1. De mens in een generatie 

- Aantal demografische breuklijnen: 
 Groep geboren voor tweede wereldoorlog 
 Groep geboren na tweede wereldoorlog: babyboom generatie 
 Generatie van na 1960 

- Kenmerken generaties: 
 Leden kunnen onmogelijk allemaal met elkaar communiceren  wel gemeenschappelijke 

normen, waarden en belangen  zo kan wel samenhorigheid ontstaan 
 Ten opzichte van elkaar, zijn de generaties allemaal vreemden: ze hebben allemaal andere 

dingen meegemaakt en vinden andere dingen belangrijk 
- Babyboom generatie 

 Protestgeneratie 
× Deelgenomen aan culturele revolutie 
× Onburgerlijke waardeoriëntatie met vrijere seksuele moraal 
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× Werkeloosheid groot in jaren 70 omwille van hun grote omvang 
- Generatie vanaf jaren 60: 

 Verloren generatie: 
× Minder radicaal maatschappijvormend + meer gericht op persoonlijke 

ontwikkeling 
× Structurele werkeloosheid: vorige generatie had alle jobs 
× Grote politieke passiviteit  vreemd owv. Werkeloosheid! 

5.2. De generatie in de mens 

- Omwille van evolutie van aantal en aandeel van verschillende leeftijdsgroepen  sociale 
spanningen  leeftijdsspecifieke handeling- en culturele patronen  vergroting afstand! 

- Voorbeeld: jongeren van vandaag: 
 Probleem: lage status en relatieve machteloosheid van jongeren 

× Bij economische crisis: jongeren voelen dit 
× Bij bloei: volwassenen gaan met alle eer lopen! 

 Het vergaat ouderen beter dan jongeren: ouderen een zaak van overheid + jongeren zaak 
van gezin: minder in staat als emotioneel vangnet te fungeren 

 Probleem: toegang tot arbeidsmarkt bemoeilijkt: veel ouderen die nog werken: systeem 
van positietoewijzing obv. Leeftijd  jongeren willen toewijzing op basis van kennis en 
kunde: 3de golf: telematica: ouderen zien hier bedreiging in: weten er meestal niet veel van 
en nemen daarom ook foute beslissingen 

 Vergrijzing: effect op prijsverhouding: jongeren gaan meer verdienen dan ouderen  toch 
daling in kinderaantal: hoe meer geld men verdient, hoe meer geld men uitgeeft aan 
kinderen aan onderwijs ed. : opportunity kosten 

Meerzinnige betekenis van leeftijd 
- Leeftijdseffecten in enge zin: 

 Jongeren andere behoeften dan bejaarden  hangt nauw samen met leeftijdscyclus 
- Generatie- effect: geheel van omstandigheden die men meemaakt in 1 levenscyclus  

gedragsverschillen veranderen door tijd! 
 Kan over lange periode gaan 
 Verschillen te verklaren door socio-economische leefsituatie 

- Periode- of leeftijdseffect 
- Verschil tussen 15 en 20 jarige, en tussen 40 en 45 jarige  verschil is maar vijf jaar maar toch groot 

verschil doorheen tijd en cultuur 
- Verjonging van de veroudering  gezondheidstoestand van bejaarden nu beter dan vroeger 

5.3. Gevolgen van veroudering 

a. Pensioenen en gezondheidszorg 
- Pensioenen stelsel: sociale zekerheid: enorm gevoelig voor demografische veranderingen 
- Geschiedenis: 

 Begin 20ste E: opvang ouderen op vrijwillige basis van familie 
 Tijdens 20ste E: wettelijke voorziening uitgebouwd: kinderbijslag + pensioenen 
 Nu: verplichte inkomensoverdracht (gedwongen solidariteit) 

- Bij ongewijzigde wetgeving zullen de bejaarden hogere pensioenen krijg van voorgangers: 
 Pensioen wordt berekend op wettelijke bezoldiging 
 Aantal gezinnen met dubbele pensioenen stijgt 
 Verouderde ambtenarenkorps: enorme groep voor pensioen! 

- Is dit systeem houdbaar?   er kan een onevenwicht ontstaan: pensioenen worden immers 
betaald door bijdragen (belastingen): om grote groep van pensioenen te betalen: jongeren zullen 
voor meer mensen moeten betalen: meer betalen voor lagere persioenen 
 Oplossing: kapitalisatie: tijdens dat je werkt, geld betalen voor pensioen van jezelf: meer 

individu minder staat 
- Studies over toekomst: minder kinderbijslag, meer pensioenen  J-curve: kosten hangen af van 

evolutie vruchtbaarheid en levensverwachting 
- Magisch jaar: 2010: mensen van babyboom op leeftijd van pensioenen 

 Voorbeeld Duitsland voor probleem: langer mensen laten werken 
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- Vergrijzing betekent meer hulp nodig:  
 Veel reclame voor informele hulp: bejaarden thuis houden en zo voor hen zorgen 
 Zal niet kunnen blijven duren: meerdere hoogbejaarden: meer nood aan gespecialiseerde 

hulp! 
 

Drie pijlers voor belastingssysteem: 
- Wettelijk pensioen: betaalt door staat 
- Aanvullend pensioen: verschil loon en wettelijk pensioen compenseren: dmv. Kapitalisatie: 

financiële reserves aanleggen tijdens beroepsleven: een soort van uitgesteld loon betalen 
- Pensioensparen: aanleggen van persoonlijke pensioenreserves door individueel sparen 

 
b. Vergrijzingfobie vs. Menselijk kapitaal 
- Modaliteiten waaronder goederen en diensten verdeeld worden  steeds aan verandering 

onderhevig  groepen burgers worden onbewust en ongewild gediscrimineerd 
- Vergrijzingfobie: veroudering beschreven alsof het een ziekte is  weinig maatschappelijke 

weerstand 
- Ander beeld: 

 Vergrijzing is beeld van maatschappelijk succes 
 Enorm menselijk kapitaal voor verschillende zaken 

× Arbeidsreserve 
× Denkende tank voor maatschappelijk advies 
× Culturele bron 

 Sleutelrol voor kinderopvang: van sociale isolatie: geen sprake 
 Krijgen veel steun: steun meestal niet gevraagd door bejaarden uit angst voor 

afhankelijkheid 
 men moet ouderen zinvolle rollen aanbieden: hierdoor blijven ze langer onafhankelijk he 
hebben ze meer levenslust  herscholing, langere tewerkstelling, … 

- Wel extreme reacties: collectieve euthanasie 
- Bejaarden: grote vooruitgang omdat ze behoren tot overheidsaangelegenheid  daarom overheid 

gevoelig voor bejaardenproblematiek 
 
c. Consumptie en huisvesting 
- Ouderen: geen homogene groep: onderscheid 

 55 – 65 jaar: senioren 
 65 – 75 jaar: jong bejaarden 
 Ouder dan 75 jaar: hoogbejaarden 

- Hun consumptiepatroon is verandert tegenover 30 jaar geleden:  
 Meeste geld aan woning:  

× Vele bejaarden leven nog steeds alleen in oude woningen: men zou er werk van 
moeten maken om deze woning geschikt te maken voor hun leeftijd: primair 
aandachtspunt 

× Bejaarden zo lang mogelijk zelfstandig houden! 
 Ook bejaardenverenigingen spelen hierbij een belangrijke rol: ze moeten ervoor zorgen 

dat het beleid een gepaste beslissing neemt op dit gebied 
- Er zouden ook meer studies moeten komen naar woonomstandigheden: 

 Vroeger: vooral naar woonomstandigheden in bejaardentehuizen 
 Nu: vooral voor zelfstandige bejaarden! 
 

d. Veroudering van beroepsbevolking 
- Algemene bevolkingsveroudering hangt niet samen met veroudering van beroepsbevolking: hangt 

af van leeftijdsopbouw + arbeidsparticipatie 
- Vergrijzing: 

 Op korte termijn: stijging van productiviteit 
 Op lange termijn: omgekeerd  hangt af van verschillende factoren: 

× Zware of lichamelijke inspanning 
× Arbeidsomstandigheden 
× … 
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- Hoe ouder je bent, hoe meer je betaald wordt  loonkost verhoogt als beroepsbevolking 
veroudert  jongeren ondergewaardeerd, ouderen overgewaardeerd  

- Aandeel oud- actieven: rem op sociale en economische creativiteit: 
 Deze kan immers levendig gehouden worden door bijscholing ed. 
 Probleem: meeste mensen hebben de basis niet voor bijscholing 

Bedrijven en veroudering: 
- Men moet leeftijdsopbouw herzien: minder nieuwkomers en veel ouderen 
- Rekening houden met arbeidskosten en productiviteit 
- Veroudering dringt ook door in personeelshiërarchie: veel mensen met veel dienstjaren en weinig 

met weinig dienstjaren  trekt spanning scheef: jongeren minder kans op bevordering: frustratie 
- Ideale verhouding hangt samen met verschillende factoren  men moet vooral rekening houden 

met toekomstige leeftijdsopbouw! 
Met ondernemersblik 

- Er zijn nog verschillende domeinen waar verdere daling van sterte mogelijk en zinvol is  hier is 
taak weggelegd voor werkgevers: meebouwen aan werkklimaat waar allerlei risicofactoren 
gemeden worden! 

6. Kinderen: demografisch grondvlak 

6.1. De ooievaar in cijfers 

- Grote verschillen van geboorten per jaar:  
 Na wo2: grote stijging met maximum in 1964 
 Nadien vermindering met minimum in 1985 
 Lichte toename en terug lichte afname 

- Brussel: veel geboorten: komt door aantal vreemdelingen: hebben over algemeen meer kinderen 
dan gemiddelde Belg: meisjes trouwen sneller en hebben sneller kinderen 

- Algemeen vruchtbaarheidscijfer: 
 Aantal kinderen door vrouwen tussen 15 en 49 jaar 
                 Totaal aantal vrouwen van die leeftijd 

- Leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer:  
 Aantal levensgeborenen per leeftijd 

- Totaal vruchtbaarheidscijfer: 
 som van (aantal geboorten van een jaar / levende vrouwen van die leeftijd) 
 hoeveel kinderen een vrouw gemiddeld ter wereld brengt 
 info over vervanging: groep vrouwen net genoeg kinderen om zichzelf te vervangen? 
 Het is een periodemaat, momentopname: alleen goed beeld als er geen verandering van 

timing optreedt vb. door uitstel: kan opgelost worden door: 
× Longitudinale vruchtbaarheidscijfers: groepen vrouwen doorheen tijd volgen + 

registreren  van hoeveelheid kinderen  finale afstamming  heeft geen invloed 
van uitstel 

- Daling in vruchtbaarheidscijfers sinds 1965: komt in alle West- Europese landen voor: 
 Jongeren: gebruiken van contraceptiva + langer onderwijs (uitstel) 
 Ouderen: minder kinderen: meestal uitstel dat wordt omgezet in afstel 
 Aanleiding geweest tot grote bekommernissen van overheden!  

- Figuur 27 en 28: belangrijke evoluties: 
 Tussen 1961 – 1970: daling van vruchtbaarheid op late leeftijd: vermindering aantal 

kinderen: minder gezinnen met meer dan 2 kinderen 
 In 1980: inhaalbeweging van uitstel owv. Optrekken onderwijsniveau 
 Ook vermindering owv. Echtscheidingen: wordt nadien wel opgehaald: kind is teken van 

echt gezin 
 Samengevat: sinds 1970: 2 evoluties: 

× Daling aantal kinderen per gezin 
× Verder uitstel van 1ste kind 

Einde uitstel 
Trend van uitstel heeft blijven duren tot 2002: nu terug hoger vruchtbaarheidscijfer: kan ofwel omwille van 
pauze zijn of van einde trend: afwachten  of het echte trendbreuk is!  
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6.2. Verklaringmodellen 

Twee stromingen: 
- Economische benadering: 

 Economische crisis ligt aan basis van daling: 2 dingen komen hier echter niet mee overeen: 
× Daling werd tien jaar voor economische crisis ingezet 
× Daling was het grootst in landen die het minste lijden onder de crisis 

 New home economisch benadering: vrouwen en buitenhuisarbeid zijn oorzaak  inkomen 
per gezin stijgt dus kosten per kind stijgt ook 

 Easterlin- hypothese: vruchtbaarheid verloopt cyclisch: 
× Wanneer grote geboortecohorte: veel concurrentie op arbeidsmarkt: weinig 

kinderen  kleine geboortecohorte: weinig concurrentie op arbeidsmarkt: veel 
kinderen  evenwicht 

× Centraal concept: relatief inkomen: hoe minder economische druk, hoe hoger 
vruchtbaarheid 

× Deze hypothese kan babyboom verklaren en nu ook de vergrijzing 
× PROBLEEM: correlationeel vs. causaal verband? Controle via derde variabele 

- Moderniseringshypothese:  
 Individualisatie staat centraal  mens vrijer en meer zelfverantwoordelijk 
 Studies Lesthaeghe: grondidee: kracht achter vruchtbaarheidsontwikkeling: 

geseculariseerd individualisme: twee belangrijke verschuivingen: 
× Proces van secularisering: al lang aan de gang + al empirisch aangetoond 
× Opkomst postmaterialistisch waardesysteem: sociale en persoonlijke groei 

centraal: vooral voor sociale gelijkheid 
 Tijdens proces van overgang van materialistisch naar postmaterialistisch: fertiliteit onder 

vervangingsniveau geraakt 
Kind en overheid:  
Probleem voor geboortebevorderend beleid. Hoe? 

- Verhoging kinderbijslag om last van ouders mee te dragen  alleen werkzaam met grote bijslag!  
 Zelfs dan nog niet altijd efficiënt: mensen gaan het gebruiken voor andere dingen dan hun 

kinderen! 
- Demografisch beleid alleen gebaseerd op bijslag: niet doeltreffend! 

6.3. Het grondvlak als draagvlak 

- Veroudering + bevolkingsdaling: weinig positief volgens meesten 
- Toch: rapport van club Rome:  

 Er moet werk gemaakt worden van daling van bevolking owv. Eindigheid grondstoffen: 
teveel mensen geeft wereldwijde catastrofe!  

 Elke nieuwkomer is een veelvraat  
 Drastische maatregelen waren nodig  niet veel van gekomen 

- Toch daling van bevolking: meningen verschillend: 
 Geboortebevordering nodig owv. Grote economische en sociale last  slecht korte 

termijn oplossing 
 Zorgt voor veel meer ecologische last 

- Afrika: grote bevolkingstoename: toch economische puinhoop 
 Volgens sommigen: omdat ze onderbevolkt zijn: westerse middelen zijn nodig om landen 

te redden  MAAR: deze westerse middelen hebben ervoor gezorgd dat de toestand er 
nu zo is! 

 Hoe meer voedsel, hoe meer honger! 
- CONCLUSIE: bij problemen zoals bevolking, energie, grondstoffen, ..  kwestie van 

maatschappelijke verhoudingen!  niemand kan toekomstige ontwikkelingen inschatten! 
 

Vruchtbaarheid: belangrijke concepten: 
- Inzicht in meting van vruchtbaarheid 
- Inzicht in verklaringen van lange termijnevolutie 
- evolutie van anticonceptie gebruik naar type 
- Steriliteit van vrouwen naar leeftijd 
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7. Sterfte 

7.1. Magere hein in cijfers 

- Jaarlijks: 5 % van de bevolking met de dood geconfronteerd 
 Lang in Brussel en Wallonië het hoogste geweest omwille van veroudering 
 Nu in Vlaanderen 

- Belangrijkste oorzaken van dood: 
 Kankers     bij mannen grote toename, vrouwen een beetje 
 Ziekten van bloedsomloop  bij mannen een grote vermindering 

- Structuur van bevolking: grote invloed: 
 Bij geboorte: grote kans op sterven 
 Vanaf 1 jaar: daling met minimum op 10 jaar voor jongens, 12 jaar voor meisjes 
 Hoge sterftekansen voor mannen tussen 15 en 30: door externe omstandigheden 
 Nu grote daling in sterftecijfer: meer bejaarden en meer gezondheidszorg nodig! 
 Nog verschillende domeinen waar daling in sterfte mogelijk is: vb. rokers tegenhouden 

7.2. Levensverwachting 

- Levensverwachting: gemiddeld aantal levensjaar dat iemand die een bepaalde leeftijd bereikt 
heeft, nog heeft te leven: wordt meestal vanaf geboorte gerekend! 

- Levensverwachting man: 76jaar en Vrouw: 82 jaar 
 Dit komt vooral door maatschappelijke factoren: 

× Mannen drinken meer, roken meer en hebben gevaarlijkere jobs! 
 Ook verschillen tussen Vlaanderen (hoogste), Brussel en Wallonië  

- Wijze van sterven verschilt ook voor rijk en arm: zou niet mogen: belangrijke taak voor overheid! 
- In toekomst: strijd tegen dood en ziekte: levensverwachting nog stijgen  sterfte wordt sleutelrol 

in demografische structuur  vele sociale gevolgen 
 Sommige cynische auteurs: ziekten zijn een zege voor de mensheid  levensverwachting 

en levensverachting liggen dicht bij elkaar!! 

7.3. Langer leven is langer dicht bij de dood 

- Verlenging levensduur: vele gevolgen: 
 Demografisch effect: veroudering van de bevolking 
 Consequenties voor gezinsstructuur: groter aantal vrouwen op latere leeftijd: weduwen 
 Toename hoeveelheid ziektes: 

× Vooral chronische degeneratieve ziektes + multipathologie (aanwezigheid van 
verschillende aandoeningen bij 1 persoon)  

×  langer en zwaarder ziekteproces 
- Vroeger: meer geconfronteerd met de dood op jonge leeftijd: ziekte en dood stonden dichter bij 

dagelijkse sociale omgang 
- NU: ziekte komt pas laat in het leven voor: pijn goed onder controle te houden 
- Door medische tussenkomst: veel jaren aan leven toegevoegd 

 Keerzijde: de mensen leven nog maar raken vaak geïsoleerd van de gemeenschap  men 
sterft geleidelijk en afscheid duurt lang  beïnvloed beleving van door bij levende en 
stervenden! 


