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Vraag
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Scores

Opgave 7 Kwajongens
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maximumscore 3
• Uit tekst 5 blijkt dat zowel mannen (jongens) als vrouwen (meisjes)
zacht moeten zijn / gericht op emoties/gevoelens moeten zijn. Dit past
bij een feminiene samenleving waarbij de emotionele sekserollen
tussen mannen en vrouwen elkaar overlappen/gelijk zijn
• Juiste voorbeelden uit de tekst (twee van de volgende):
− De jongen moet zich zo gaan gedragen als een meisje en zijn
patroon van jongensachtige activiteit laten varen (regels 8-11)
− de code van ‘collectieve mannelijkheid’ moet worden afgeleerd
(regels 12-17)
− jongens moeten emotioneel weerbaar zijn (en niet agressief)
(regels 17-21)
− de moeder moet haar zoon leren dat hij zijn gevoelens niet moet
wegdrukken (regels 26-28)
− ook de vader moet emotioneel aanspreekbaar zijn (regels 28-30)

1
2

per juist voorbeeld uit de tekst
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• Volgens de uitspraken van Crott in de tekst moet in de opvoeding
typisch jongensgedrag worden afgeleerd / jongens geleerd worden zich
meer als een meisje te gedragen
• Er is dus sprake van een gedragsregulerende functie van socialisatie
maximumscore 3
• Het kenmerk van het moderniseringsproces is het streven om los te
komen van traditionele maatschappelijke verhoudingen
• Een toename van het aantal echtscheidingen past bij dit kenmerk
omdat het wijst op een afname van de stabiliteit van het huwelijk als
traditionele verbintenis
• Een toename van het aantal werkende vrouwen past bij dit kenmerk
omdat er minder sprake is van een traditionele rolverdeling tussen
mannen en vrouwen waarin de man kostwinner is en de vrouw het
huishouden en de kinderen verzorgt
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Het kenmerk van het moderniseringsproces is individualisering
Een toename van het aantal echtscheidingen past bij dit kenmerk
omdat individuen zich in toenemende mate vrij voelen om hun leven
naar eigen inzicht vorm te geven
Een toename van het aantal werkende vrouwen past bij dit kenmerk
omdat meer vrouwen zelfstandig voor hun inkomen kunnen zorgen
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Twee van de volgende:
− Sommige opvoedingstaken (sociale vaardigheden bijvoorbeeld) worden
overgeheveld van het gezin naar het onderwijs.
− Meer kinderen uit alle lagen van de bevolking volgen (langer) onderwijs
(externe democratisering).
− Door de Mammoetwet werd algemene vorming uitgebreid van
basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.
− Kinderen worden in het algemeen steeds vroeger en langer buiten de
directe sfeer van het gezin in een regime van educatie en socialisatie
geplaatst.
− Door de leerplichtwet zijn kinderen verplicht naar school te gaan.
per juist antwoord
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• Datgene wat de samenleving binnen een cultuur als kenmerkend voor
‘de man’ en ‘de vrouw’ beschouwt / Het ideaalbeeld of de sociale
definitie van wat binnen een cultuur ‘man’ en ‘vrouw’ is, is aan
veranderingen onderhevig / is tijdgebonden
• Veranderingen in de rolpatronen tussen mannen en vrouwen in de
afgelopen vijftig jaar, zoals mannen die ook meer zorgtaken op zich
nemen en toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen,
• hebben ervoor gezorgd dat de identiteit van de man minder ontleend
wordt aan zijn rol als kostwinner / meer ontleend wordt aan zijn
zorgtaken en die van de vrouw minder aan haar rol als verzorger van
de kinderen / meer aan haar rol als deelnemer op de arbeidsmarkt
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