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Opgave 3 Het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw
18

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een uitleg dat uit tekst 5 blijkt dat het afsteken van consumentenvuurwerk
tijdens de jaarwisseling een sociale institutie is, met gebruik van:
• informatie uit tekst 5
• de omschrijving van het kernconcept sociale institutie
voorbeeld van een juist antwoord:
• Uit tekst 5 blijkt dat het afsteken van vuurwerk een jaarlijkse traditie is
waar regels en gewoonten aan verbonden zijn. Zo mogen mensen drie
werkdagen voor 1 januari bij een goedgekeurd verkooppunt
consumentenvuurwerk kopen (r. 10-14) / Zo is het gebruikelijk dat
mensen vuurwerk op straat ‘voor de deur’ afsteken en grijpen buren,
vrienden en familie de gelegenheid aan om elkaar een gelukkig
nieuwjaar te wensen (r. 21-26)
• Deze (in meer of mindere mate geformaliseerde) regels reguleren het
gedrag en de onderlinge relaties van mensen rond de jaarwisseling.
Daarom is er sprake van een sociale institutie

19

maximumscore 2
• De andere reden dat het afsteken van vuurwerk door consumenten
tijdens de jaarwisseling een politiek vraagstuk is, is dat een groot
aantal organisaties (en burgers) van mening is dat de overheid actie
moet ondernemen om dit maatschappelijke probleem (onveiligheid
door afsteken van vuurwerk) op te lossen
• In tekst 6 staat namelijk dat oogartsen een manifest hebben opgesteld
waarin zij pleiten voor een verbod op vuurwerk (r. 28-32). Dit manifest
is door veel organisaties en particulieren ondertekend (noot 1)
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een omschrijving van het begrip criminaliteit waaruit blijkt dat het om
gedragingen gaat die wettelijk strafbaar zijn gesteld
• een uitleg dat uit tekst 6 blijkt dat criminaliteit
plaatsgebonden/cultuurgebonden en dus een relatief begrip is, met
gebruik van een voorbeeld uit tekst 6
voorbeeld van een juist antwoord:
• Criminaliteit is het geheel van gedragingen dat wettelijk strafbaar is
gesteld
• Uit de laatste alinea van tekst 6 blijkt dat de regelgeving over vuurwerk
verschilt per land. Het afsteken van vuurwerk door consumenten is in
Ierland en Roemenië bijvoorbeeld strafbaar, terwijl in Polen het hele
jaar vuurwerk mag worden afgestoken. Het afsteken van
consumentenvuurwerk is in het ene land dus crimineel gedrag en in het
andere land niet. Hieruit blijkt dat criminaliteit een relatief begrip is
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een uitleg dat aan de eis van representativiteit, dat is dat de steekproef
een dwarsdoorsnede van de totale onderzoekspopulatie moet zijn,
moeilijk voldaan kan worden als mensen zichzelf kunnen aanmelden
voor het online onderzoek
• aan de hand van een eigen voorbeeld een uitleg dat aan deze eis
moeilijk voldaan kan worden als mensen zichzelf kunnen aanmelden
voor het online onderzoek naar de standpunten en ervaringen met
betrekking tot vuurwerk
voorbeeld van een juist antwoord:
• Aan de eis van representativiteit kan dan moeilijk voldaan worden.
Als mensen zichzelf kunnen aanmelden, dan zijn de uiteindelijke
deelnemers wellicht geen dwarsdoorsnede van de Nederlandse
bevolking van 18 jaar en ouder
• In het onderzoek wordt gevraagd naar ervaringen van mensen met
betrekking tot vuurwerk. Het kan zijn dat vooral/relatief veel mensen
die negatieve ervaringen met vuurwerk hebben en een beperking of
verbod van het afsteken van consumentenvuurwerk willen zichzelf
aanmelden om deel te nemen, bijvoorbeeld omdat zij zo hun
ongenoegen kunnen uiten. Als dit het geval is, dan zal het onderzoek
niet representatief zijn voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en
ouder
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een juist antwoord bevat:
• informatie uit tekst 7 waarin het kernconcept democratisering te
herkennen is
• een uitleg dat uit deze informatie uit tekst 7 blijkt dat het houden van
een Stadsdialoog Vuurwerk een voorbeeld is van het kernconcept
democratisering met het noemen van het kernconcept democratisering
voorbeeld van een juist antwoord:
• De inwoners konden meepraten met professionals en de politiek over
de omgang met vuurwerk en de beperking van overlast tijdens oud en
nieuw. Deze inwoners hebben zelf gestemd over de voorstellen en de
gemeenteraad neemt deze voorstellen in principe over (r. 3-14)
• De burgers hebben dus een grotere inspraak en medezeggenschap
gekregen middels deze Stadsdialoog Vuurwerk. Dit laat een
verschuiving zien in de machts- en gezagsverhoudingen tussen
professionals en de politiek enerzijds en de burger (inwoners)
anderzijds. Er is sprake van democratisering
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maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
• een hypothese gebaseerd op regel 18 t/m 21 van tekst 7, die te toetsen
is met tabel 1, geformuleerd als hoe …, hoe …
• het noemen van de onafhankelijke en de afhankelijke variabele in de
hypothese
• een uitleg of de hypothese bevestigd wordt of niet, waarbij
gebruikgemaakt wordt van gegevens uit tabel 1
voorbeeld van een juist antwoord:
• Hoe positiever men is over een Stadsdialoog Vuurwerk, hoe groter de
bereidheid zal zijn om aan een Stadsdialoog Vuurwerk deel te nemen
• onafhankelijke variabele: de mening van mensen over een
Stadsdialoog Vuurwerk.
afhankelijke variabele: de mate van bereidheid om zelf deel te nemen
aan een Stadsdialoog Vuurwerk
• Deze hypothese wordt wel bevestigd door de gegevens in tabel 1. Van
de mensen die een Stadsdialoog Vuurwerk een (heel) slecht initiatief
vinden, stelt 23% zeker of waarschijnlijk (9% + 14%) deel te zullen
nemen aan een Stadsdialoog Vuurwerk. Van de mensen die een
Stadsdialoog Vuurwerk een (heel) goed initiatief vinden, stelt 40%
zeker of waarschijnlijk (10% + 30%) deel te zullen nemen aan een
Stadsdialoog Vuurwerk. Dit is een hoger percentage en daarom wordt
de hypothese wel bevestigd

www.examenstick.nl

3

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen havo 2019-I
Vraag

24

Antwoord

Scores

maximumscore 1
een juist antwoord bevat:
een uitleg dat het kernconcept representatie / het kernconcept politieke
institutie in de uitspraken te herkennen is, met een toepassing van de
omschrijving van het gekozen kernconcept
De naam van het gekozen kernconcept moet worden genoemd.
voorbeeld van een juist antwoord:
Het kernconcept representatie is te herkennen. De uitspraken verwijzen
namelijk naar het feit dat burgers volksvertegenwoordigers kiezen die hen
vertegenwoordigen (in dit geval de gemeenteraad).
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