
Voorbeeld Essayvraag bij Deel 1  

 

Vraag:  

Het volgende schema geeft weer hoe de verschillende paradigma’s de verwevenheid tussen het 

menselijke handelen en de sociale context.  

Bespreek  

1. de drie dimensies in het schema.  

2. de samenhang tussen de drie dimensies: is deze er? 

 � Zo ja, licht de samenhang toe/ zo neen, waarom is er geen samenhang? 
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Verwevenheid menselijk handelen en sociale context

vanuit de paradigma’s

Samenleving als eigensoortige

werkelijkheid die bestaat uit sociale
feiten

Conflict / consensus

De mens als 
sociaal product

Samenleving  als 
menselijk product

• Interactionisme

• Ruil

 

 

 Hoe pak je dit aan? 

Je gaat naar elk van de drie dimensies en geeft concreet aan hoe deze dimensies – vanuit 

sociologie en dus je sociologische verbeelding – verduidelijken hoe sociologen kijken naar 

sociaal handelen en hoe de drie aspecten samenhangen. Of anders geformuleerd welke is de 

samenhang tussen het maatschappelijke en het gedrag van mensen?    



 

In je antwoord komen (ongeveer) volgende punten aan bod:  

1. Bespreek de drie dimensies uit het schema 

 

• De samenleving is een ‘zelfstandige werkelijkheid’. Samenlevingscontexten zijn namelijk een sociaal 

feit (voorgegeven, objectief …). Binnen een bepaalde sociale ’ruimte’ en een bepaalde 

maatschappelijke ‘tijd’speriode zijn er dus min of meer specifieke spelregels die het dagelijks leven 

‘sturen’ en waar iedereen (op straffe van disciplinering en sociale controle), voortdurend op 

bijgestuurd zal worden. Een samenleving is niet een abstract ‘iets’, want ze wordt elke dag opnieuw 

herbevestigd binnen het sociaal handelen door vele mensen. En de mens ‘moet’ zich ongeveer 

gedragen naar zijn samenlevingscontext, gewild of ongewild, maar heel vaak onbewust. 

 

• De mens is een sociaal product. Wij worden geboren met enkel allerlei fysieke kenmerken en ‘bloot’. 

Dan begint de socialisatie, of het ‘lid’ worden van het samenlevingsverband, waar we biologisch 

terecht zijn gekomen. Wij leren bijvoorbeeld een taal en communiceren (hoeveel woorden en hoe 

‘abstract’?), wij leren spelregels  die aantonen wat kan, mag en wat absoluut verboden is. De inhoud 

en aard van de spelregels kan verschillen van sociale laag. Wij moeten ‘ons’ gedragen 

statuscongruent of wij krijgen last met de anderen in de omgeving. Bijvoorbeeld: we zagen het vrij 

sterke verband tussen ‘beroepspositie’ (opleiding en inkomen) en de vrijetijdsbesteding. De sociale 

herkomst is dus erg bepalend voor mogelijkheden en beperkingen, zo leert de sociologie. 

 

• De samenleving is een menselijk product. Want een socioloog kijkt niet naar individuen (dat doen 

psychologen wel). Wij bekijken de wijze waarop wij elke dag opnieuw – en niet geregisseerd –met 

elkaar – volgens de specifieke maatschappelijke ‘routine’ – toch veeleer vreedzaam en sociaal 

geordend samenleven. Het zijn de ‘mensen’ van’ vlees en bloed’ die elke dag opnieuw de spelregels 

van ‘hun’ samenlevingsverband opnieuw (en onbewust) toepassen en daardoor een specifiek 

samenlevingsverband binnen hun wereldruimte en hun tijd, continueren en daardoor ook 

voorspelbaarheid van gedrag garanderen, omdat elkeen zijn rollen wel kent.  

 

2. Bespreek de samenhang tussen de drie dimensies 

• Elke mens behoort tot of is lid van samenlevingsverbanden.  

• Samenlevingsverbanden beïnvloeden onze dagelijkse wijze van (samen) leven (smaken, voorkeuren, 

politiek stemgedrag, onderwijsparticipatie van kinderen …)  

• Doordat ons wordt aangeleerd hoe we ons moeten gedragen (socialisatie) (– dit ook toepassen op 

straffe van ‘sociale sanctie’) wordt ons gedrag voor een stuk routinematig en wordt alles evident: zo 

is er stabiliteit en continuïteit en is de ‘maatschappij’ een ding (een eigensoortige werkelijkheid) dat 

‘ons’ ook in grote mate stuurt (elke dag opnieuw), gewild of ongewild. Dat zijn de kenmerken van 

een sociaal feit.             

 



Dus je antwoord moet wel een voldoende aantal van deze gekleurde aspecten inhouden.  


