
www.examenstick.nl www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen  havo  2019-I 

 

Opgave 1  Tatoeages 

1 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• het noemen van de ongelijke verdeling van status 1 
• een uitleg dat een ongelijke verdeling van status in de tekst te

herkennen is, met een voorbeeld van een ongelijke verdeling van
status uit regel 5-17 van tekst 1 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de uitspraak van Boerman is ongelijke verdeling van status te

herkennen 1 
• Boerman geeft in regel 5-17 van tekst 1 de beroepen stratenmaker en

geleerde/professor/dominee als voorbeeld (van dat hij mensen uit alle 
lagen van de bevolking tatoeëert). Een stratenmaker heeft minder 
status dan een geleerde/professor/dominee 1 

2 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• het noemen van het kernconcept individualisering 1 
• een verklaring voor de toegenomen populariteit van tatoeages met

behulp van de omschrijving van het kernconcept individualisering 1 

• individualisering 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De toegenomen populariteit van tatoeages kan verklaard worden met

behulp van het proces van individualisering omdat mensen in 
toenemende mate zelfstandig een keuze kunnen maken of ze een 
tatoeage willen hebben, niet beperkt door traditionele instituties of het 
gezin. Dit is een voorbeeld van individualisering 1 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

3 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• een omschrijving van de socialiserende werking van de media 1 
• een uitleg dat uit regel 36 tot en met 44 van tekst 1 blijkt dat de media

een socialiserende werking hebben 1 
• aan de hand van deze socialiserende werking van de media een

verklaring voor de populariteit van tatoeages 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De media kunnen een socialiserende werking hebben. Via de media

wordt cultuur / worden normen, waarden, opvattingen, voorstellingen 
en andere cultuurelementen overgedragen aan mediagebruikers  1 

• In tekst 1 staat dat burgers vaak de mode volgen en dat wanneer een
popster of een sporter een tattoo zet, dit navolgingsgedrag ontlokt 
(r. 39-43). Mensen nemen kennis van deze popsterren, sporters en 
idolen via de media, zoals internet en televisie en sociale netwerken. 
Via deze media wordt de opvatting/de norm dat het hebben van een 
tattoo normaal of zelfs ‘cool’ is overgebracht aan de mediagebruikers 1 

• De opvatting/de norm dat het hebben van een tatoeage normaal of
zelfs ‘cool’ is, kan de mediagebruikers stimuleren om ook een tatoeage 
te laten zetten. Het gevolg is een toename van het aantal mensen met 
een tattoo 1 

4 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• het noemen en omschrijven van de functie ‘verandering van de cultuur

van de samenleving’ 1 
• een uitleg dat de (dominante) cultuur is veranderd, met een voorbeeld

hiervan uit tekst 1 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 1 is de functie ‘verandering van de cultuur van de samenleving’

te herkennen. Cultuur is geen statisch verschijnsel. Er worden steeds 
nieuwe elementen aan de cultuur van een samenleving toegevoegd 1 

• Deze functie van socialisatie is te herkennen in tekst 1, omdat in tekst
1 staat dat het zetten en hebben van een tattoo steeds gewoner wordt. 
De (dominante) cultuur is veranderd: het zetten en hebben van een 
tattoo is tegenwoordig steeds normaler in de (dominante) cultuur 1 
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Vraag Antwoord Scores 

5 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een verklaring voor het feit dat er in de tattoobranche tatoeëerders zijn

die onprofessioneel werken met behulp van de omschrijving van de 
rationele-keuzetheorie, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen de 
kosten en de baten 1 

• aan de hand van informatie uit tekst 2 een voorbeeld van de kosten en
een voorbeeld van de baten van onprofessioneel handelen 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens de rationele-keuzetheorie zullen tatoeëerders een afweging

maken tussen de kosten en de baten. Als met onprofessioneel werken 
de baten relatief hoger uitvallen dan de kosten zullen zij volgens deze 
theorie hiertoe besluiten 1 

• Uit tekst 2 valt af te leiden dat dit het geval is. De pakkans en de kans
op eventuele boetes of andere nadelen zijn klein. (Een tatoeëerder kan 
makkelijk onprofessioneel werken zonder dat hij gecontroleerd wordt 
(r. 15-36).) De kosten zijn dus laag. De baten, zoals het geld besparen 
door niet te investeren in hygiëne of scholing en het aantrekken van 
(meer) klanten door het aanbieden van tattoos onder de marktprijs, zijn 
dan relatief hoger 1 

6 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat er bij het verplicht stellen van training en examinering

over hygiënevoorschriften in de tattoobranche sprake is van 
institutionalisering, met de toepassing van de woorden 
‘geformaliseerde regels’ en ‘standaardgedragspatronen’ 1 

• een uitleg dat er bij het verplicht stellen van training en examinering
over hygiënevoorschriften in de tattoobranche sprake is van 
institutionalisering, met de toepassing van het woord ‘reguleren’ 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is sprake van institutionalisering omdat geformaliseerde regels over

hygiënevoorschriften zich ontwikkelen tot standaardgedragspatronen 1 
• die de werkwijze van tatoeëerders reguleren 1 
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Vraag Antwoord Scores 

7 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat de delegatieleider (Veenstra) meer kan bijdragen aan de 
invoering van nieuwe Europese normen voor de tattoobranche, met:  
• het noemen van politieke machtsbron als soort machtsbron en een

voorbeeld daarvan uit tekst 2 1 
• gebruik van de omschrijving van het kernconcept macht 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De delegatieleider (Veenstra) zit bij de besprekingen voor de nieuwe

Europese normen namens Nederland en de voorzitter niet. Deelnemen 
aan de besprekingen over de nieuwe Europese normen is een middel 
tot het legitiem uitoefenen van dwang en daarmee een politieke 
machtsbron van de delegatieleider om de doelstelling te bereiken  1 

• Om de doelstelling van nieuwe Europese normen voor de
tattoobranche te bereiken, heeft de delegatieleider dus meer formele 
hulpbronnen dan de voorzitter. De delegatieleider heeft daarom meer 
formele macht dan de voorzitter 1 
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