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PARADIGMA’S: 
STARTLESSEN IN VWO-5 
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NIVEAU CITAAT WAAROM PAST DIT CITAAT BIJ DIT NIVEAU?

Microniveau
‘Een werkloze voelt zich in de ogen van 

anderen een parasiet, verliest zijn zelfrespect’

Het zoomt in op het niveau van het individu en 

de beleving van dit individu.

Macroniveau
‘De samenleving functioneert niet zonder 

schoonmakers, we zijn allemaal nodig’

Het zoomt in op de functie van individuen 

voor de samenleving.

CONFLICT

‘Als we vinden dat we een samenleving van 

winnaars hebben, moeten we ook beseffen dat er 

verliezers zijn’.

‘Heb je geen baan dan heb je gefaald’.

‘De maatschappij gaat er steeds meer vanuit dat 

iemand geen foute keuzen meer mag maken’.

‘Een zo hoog mogelijke opleiding lijkt het devies, 

maar een samenleving zonder bijvoorbeeld 

schoonmakers functioneert niet. We zijn allemaal 

nodig’.

‘Verdiensten moeten ruimer worden gedefinieerd. 

Een topbestuurder kan niet zonder schoonmaker’.

‘Wat mij betreft mag de erkenning die zogenaam-

de maatschappelijke succesvolle mensen krijgen  

en zichzelf toeschrijven best worden gerelativeerd’.
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CITATEN PARADIGMA’S ARGUMENTEN

Citaat 1
‘Een zo hoog mogelijke opleiding lijkt 
het devies, maar een samenleving 
zonder bijvoorbeeld schoonmakers 
functioneert niet. We zijn allemaal 
nodig.’

Functionalisme Functionalisten benadrukken dat ver-
schillen tussen mensen een functie  
in de samenleving hebben. Ieder mens 
draagt bij in het voortbestaan van  
de samenleving.
Het citaat illustreert dit aan de hand 
van schoonmakers die net zo nodig 
zijn als hoogopgeleiden.

Citaat 2
‘Als we vinden dat we een samenleving 
van winnaars hebben, moeten we ook 
beseffen dat er verliezers zijn’.

Conflict De conflictsociologen gaan ervanuit 
dat verschillen ontstaan als gevolg van 
de strijd om hulpbronnen. Dat levert 
winnaars en verliezers op.

Citaat 3
‘Heb je geen baan dan heb je gefaald’.
‘De maatschappij gaat er steeds meer 
vanuit dat iemand geen foute keuzen 
meer mag maken’.

Rationele actor Aanhangers van dit paradigma leggen 
de nadruk op individueel handelen als 
gevolg van een rationele afweging van 
keuzen.
Het falen van bijvoorbeeld het niet 
hebben van een baan wordt dan ook 
de actor aangerekend, die de verkeerde 
keuze maakte.

Citaat 4
‘Verdiensten moeten ruimer worden 
gedefinieerd. Een topbestuurder kan 
niet zonder schoonmaker’.
‘Wat mij betreft mag de erkenning die  
zogenaamde maatschappelijke succes- 
volle mensen krijgen en zichzelf toe-
schrijven best worden gerelativeerd’.

Sociaalconstructivisme Dit paradigma benadrukt dat de ver-
diensten van groepen mensen zoals 
topbestuurders geconstrueerd worden 
door mensen zelf. Zij benoemen de 
topbestuurders tot maatschappelijk 
succesvolle mensen en de 
schoonmakers niet.
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