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-

havovwo.nl

Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 1 Agressie op het sportveld
1

maximumscore 3
• uitvoerende macht (één van de volgende):
− politie/Openbaar Ministerie/officier van justitie/minister van
Veiligheid en Justitie met als taak het opsporen van strafbare feiten
− Openbaar Ministerie/officier van justitie/minister van Veiligheid en
Justitie met als taak het vervolgen van verdachten
− politie/burgemeester met als taak het handhaven van de openbare
orde
− Openbaar Ministerie/officier van justitie/minister van Veiligheid en
Justitie met als taak ten uitvoer leggen van straf
•

•

wetgevende macht (één van de volgende):
− regering/parlement met als taak het maken van wetten waarin
vastgelegd is wat strafbaar is en wat de maximumstraffen zijn
− regering/parlement met als taak het maken van wetten om
strafbaar gedrag te voorkomen/bestrijden
rechterlijke macht: rechters met als taak het berechten van verdachten

1

1

1

Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juiste actor of alleen een juiste
taak.

2

maximumscore 2
• Stelling a meet niet wat je wilt meten, omdat de stelling eerder over
objectieve dan subjectieve veiligheid gaat.
Ook goed:
Stelling a is onduidelijk geformuleerd, omdat wat een ‘gewelddadig
incident’ is door respondenten verschillend kan worden gedefinieerd
• Stelling b is onduidelijk geformuleerd, omdat de woorden ‘soms’ en
‘een beetje’ door respondenten verschillend geïnterpreteerd kunnen
worden
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3

Antwoord

Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• juist gebruik van begrip referentiekader
• juist gebruik van begrip selectieve perceptie

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Een actiever veiligheidsbeleid kan leiden tot een verandering van het
referentiekader van de betrokken actoren bij sportverenigingen. Hun
oordeel verandert omdat zij bepaald gedrag eerder als ongewenst
gaan beschouwen
• Een verandering van het referentiekader kan vervolgens leiden tot een
verandering in waarneming van ongewenst gedrag door
sportverenigingen. De selectie in de waarneming verschuift en kan
leiden tot een toename van het waarnemen van ongewenst gedrag. Er
is dan sprake van selectieve perceptie
4

5

maximumscore 2
• In het actieplan heeft het kabinet maatregelen opgenomen die met
organisaties zoals de KNVB zijn afgesproken (r. 27-32) om ongewenst
gedrag en excessen aan te pakken
• Dit past bij integraal veiligheidsbeleid omdat niet alleen de overheid
een rol speelt bij criminaliteitsbestrijding, maar dit in samenwerking
met andere organisaties gebeurt
maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• gebruik van juist kenmerk van politiek vraagstuk
• gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 1 (indien juist kenmerk
gebruikt)
voorbeeld van een juist antwoord:
• Uit tekst 1 blijkt dat het kabinet wil dat mensen kunnen sporten zonder
last te hebben van intimidatie of geweld. (r. 3-6)
• Het kabinet wil dus zorgen voor veiligheid in de sport. Het bieden van
veiligheid is een basisfunctie van de staat en dus is het een politiek
vraagstuk

1

1

1

1

1
1

1

1

Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juist voorbeeld.
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Antwoord

Scores

maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
per juist gebruik van kernconcept (maximaal 2)
per gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 2 of 3 (indien
kernconcept juist gebruikt)

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Ongewenste socialisatie van jongeren is een verklaring voor het
ongewenst gedrag in de sport omdat er onvoldoende aandacht is voor
oefening, opleiding en opvoeding
• Er is bijvoorbeeld sprake van opvoed- en opgroeiproblemen bij
jeugdleden van sportverenigingen. (r. 22-25 van tekst 2)
• Ongewenste socialisatie hangt samen met sociale ongelijkheid.
Problemen van kinderen die kunnen leiden tot ongewenst gedrag
hangen samen met de lagere maatschappelijke positie van bepaalde
groepen
• Er zijn bijvoorbeeld meer opvoed- en opgroeiproblemen in buurten met
een lage sociaaleconomische status dan in de meer welgestelde
buurten. (r. 4-9 van tekst 3)

1
1

1

1

Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen juist(e) voorbeeld(en).
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Antwoord

Scores

maximumscore 6
een juist antwoord bevat:
• juist gebruik van kernconcept bij vorming
• gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 2 of 3 (indien
kernconcept bij vorming juist gebruikt)
• juist gebruik van kernconcept bij verhouding
• gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 2 of 3 (indien
kernconcept bij verhouding juist gebruikt)
• juist gebruik van kernconcept bij binding
• gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 2 of 3 (indien
kernconcept bij binding juist gebruikt)

1
1
1
1
1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• vorming
In het beleid van het stimuleren van een positief pedagogisch klimaat
is vorming te herkennen omdat het hanteren van eenduidige
gedragsregels (r. 16-19 van tekst 3) een voorbeeld is van het
stimuleren van gewenste socialisatie. Het hanteren van gedragsregels
is onderdeel van oefening, opleiding en opvoeding en omgang met
anderen
• verhouding
In het beleid van het stimuleren van een positief pedagogisch klimaat
is verhouding te herkennen omdat het respecteren en accepteren van
beslissingen van de scheidsrechter en medespelers (r. 42-45 van
tekst 3) een voorbeeld is van het vergroten van het gezag van
betrokken actoren. De macht van bijvoorbeeld scheidsrechters om
sociale controle uit te oefenen kan zo (meer) geaccepteerd worden
• binding
In het beleid van het stimuleren van een positief pedagogisch klimaat
is binding te herkennen omdat de aanwezigheid en hulp van ouders bij
de sportvereniging (r. 22-25 van tekst 3) een voorbeeld is van de
betrokkenheid van actoren. Betrokkenheid kan opgevat worden als een
kenmerk van sociale cohesie omdat het een indicator is van de mate
van verantwoordelijkheid van de betrokkenen bij de sportvereniging
voor elkaars lot

2

2

2

Opmerking
Het kernconcept moet horen bij het hoofdconcept.
Geen scorepunt toekennen aan alleen juist(e) voorbeeld(en).
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• juist gebruik van theorie ter verklaring van criminaliteit
• gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 2 of 3 (indien theorie
juist gebruikt)
voorbeeld van een juist antwoord:
• Volgens de bindingstheorie zullen de jeugdleden door sterke
maatschappelijke bindingen zich zowel emotioneel als rationeel eerder
aan de heersende normen en ideeën houden. Hierdoor zal de kans op
het vertonen van ongewenst gedrag en het plegen van excessen
kleiner worden
• Uit tekst 3 blijkt dat het verloop onder de jeugdleden bij de
sportverenigingen met een pedagogisch coördinator kleiner is dan het
verloop bij de twee sportverenigingen zonder pedagogisch coördinator
(r. 46-50). Een kleiner verloop kan wijzen op een sterkere binding van
de jeugdleden met de sportvereniging
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Opgave 2 De publieke opinie over politiek en overheid
9

maximumscore 1
Door middel van een referendum kunnen kiezers over sommige belangrijke
beslissingen zelf stemmen. Vanuit de ontwikkelingsvisie/-theorie zal dit
vooral als wenselijk worden gezien omdat door burgers te laten
(mee)beslissen er besluiten kunnen worden genomen die daadwerkelijk
berusten op de wil van de meerderheid van de bevolking.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen de juiste visie en/of alleen een
kenmerk van een referendum.

10

maximumscore 1
Door middel van een referendum kunnen kiezers over sommige belangrijke
beslissingen zelf stemmen. Vanuit de instrumentele visie/theorie zal dit
vooral als onwenselijk worden gezien omdat als besluitvorming aan
gewone burgers wordt overgelaten dit de stabiliteit van het politieke
systeem in gevaar kan brengen / besluitvorming het beste aan gekozen en
deskundige bestuurders kan worden overgelaten.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen de juiste visie en/of alleen een
kenmerk van een referendum.
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maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
per verschil (maximaal 2) juist gebruik van politicologisch kernconcept
per verschil geven van juiste verklaring met behulp van tabel 2 (indien
politicologisch kernconcept juist genoemd)
voorbeeld van een juist antwoord:
• Uit tabel 2 blijkt dat lager opgeleiden het meer dan hoger opgeleiden
eens zijn met de stelling dat het goed zou zijn als het bestuur van het
land werd overgelaten aan enkele krachtige leiders. Dit verschil in
houding zou verklaard kunnen worden door verschillen in politieke
socialisatie
• Verschillen in bijvoorbeeld cultureel kapitaal van de ouders kunnen van
invloed zijn op de houding ten opzichte van het gewenste bestuur
in de samenleving. Ouders met weinig cultureel kapitaal kunnen vinden
dat het goed zou zijn als het bestuur van het land werd overgelaten
aan enkele krachtige leiders. Die houding kan worden overgedragen
aan hun kinderen
• Uit tabel 2 blijkt dat lager opgeleiden het meer dan hoger opgeleiden
eens zijn met de stelling dat de overheid onvoldoende doet voor
mensen zoals zij. Dit verschil in mening kan verklaard worden door
verschillen in macht
• Lager opgeleiden beschikken in het algemeen over minder
machtsmiddelen zoals sociaal en economisch kapitaal om invloed uit
te oefenen op hun persoonlijke situatie (bijvoorbeeld materiële
zekerheid) dan hoger opgeleiden. Dit kan ervoor zorgen dat lager
opgeleiden vinden dat de overheid onvoldoende voor hun belangen
opkomt

1
1

1

1

1

1

Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen noemen van juiste gegevens uit
tabel 2.
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Scores

maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
• juist gebruik van sociologisch kernconcept
• gebruik van juist gegeven uit tabel 1 (indien kernconcept juist gebruikt)
• juist gebruik van politicologisch kernconcept
• gebruik van juist gegeven uit tabel 2 (indien kernconcept juist gebruikt)
voorbeeld van een juist antwoord:
verhoudingsvraagstuk
• In tabel 1 wordt een verhoudingsvraagstuk beschreven omdat een
groot deel van de respondenten vindt dat de burgemeester moet
worden gekozen door de inwoners van de gemeente
• De wens om de burgemeester te kunnen kiezen kan opgevat worden
als een wens om burgers meer macht te laten uitoefenen, omdat het
kiezen van de burgemeester het vermogen van burgers kan vergroten
om invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming
bindingsvraagstuk
• In tabel 2 wordt een bindingsvraagstuk beschreven omdat lager
opgeleiden ten opzichte van hoger opgeleiden in beperkte mate
vertrouwen hebben in de rechtspraak
• Het hebben van vertrouwen in de rechtspraak kan gezien worden als
een indicator van de mate van sociale cohesie omdat het iets zegt over
de mate van binding die burgers hebben met deze institutie

1
1
1
1

1

1

1

1

Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juist gegeven uit tabel 1 of 2
en/of alleen het noemen van een kernconcept.
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Opgave 3 Arbeidsmigratie in goede banen
13

maximumscore 1
Een kenmerk van globalisering is een toename van internationale
verbindingen. De toetreding van Midden- en Oost-Europese landen tot de
Europese Unie zorgt voor een toename van de internationale
economische/politieke verbindingen tussen Europese landen.

14

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• noemen van juiste maatregel uit tekst 4 (indien juiste component
genoemd)
• geven van juiste toelichting

1
1

Maatregelen met toelichting (één van de volgende combinaties):
• prestatieafspraken over de bouw van logiesachtige huisvesting (r. 1416) / regelgeving voor het ombouwen van kantoren en andere panden
naar huisvesting voor arbeidsmigranten (r. 16-19)
• dit past bij onvoldoende toegang tot sociale grondrechten omdat goede
huisvesting een sociaal grondrecht is
•
•

•
•

•
•

voorlichting geven over de leefregels in de openbare ruimte en op het
werk in Nederland (r. 23-25)
dit past bij onvoldoende normatieve integratie omdat leefregels
naleven een voorbeeld is van een maatschappelijke norm
actief opsporen van kinderen die geen gebruik maken van het recht op
onderwijs (r. 45-50)
dit past bij onvoldoende normatieve integratie omdat kinderen
onderwijs laten volgen (door de ouders) een voorbeeld is van een
maatschappelijke norm
actief opsporen van kinderen die geen gebruik maken van het recht op
onderwijs (r. 45-50)
dit past bij onvoldoende toegang tot sociale grondrechten omdat het
volgen van onderwijs een sociaal grondrecht is

1
1
1
1

1

1

1
1

Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juiste maatregel.
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maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
• gebruik van juiste definitie positietoewijzing
• noemen van juist voorbeeld positietoewijzing uit tekst 4 (indien
positietoewijzing erbij genoemd)
• gebruik van juiste definitie positieverwerving
• noemen van juist voorbeeld positieverwerving uit tekst 4 (indien
positieverwerving erbij genoemd)

1
1
1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Uit tekst 4 blijkt dat er sprake is van onvoldoende woningaanbod voor
arbeidsmigranten (r. 1-2)
• Als er door bijvoorbeeld particulieren of woningcorporaties
onvoldoende woningen worden aangeboden, dan is dit een
maatschappelijke factor buiten de arbeidsmigranten om die invloed
kan hebben op hun maatschappelijke positie. Er is dan sprake van
positietoewijzing
• Uit tekst 4 blijkt dat arbeidsmigranten zo laag mogelijke woonkosten
willen hebben (r. 10-12)
• Als het de eigen keuze is van arbeidsmigranten om woonkosten zo
laag mogelijk te hebben, dan is dit een factor bij de
arbeidsmigranten zelf die invloed kan hebben op hun
maatschappelijke positie. Er is dan sprake van positieverwerving

1

1
1

1

Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen juist(e) voorbeeld(en).
16

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• formulering van juist standpunt
• noemen van juist bijbehorend ideologisch uitgangspunt (indien juist
standpunt geformuleerd)
voorbeeld van een juist antwoord:
• Vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie draagt bij aan de
welvaart van Nederland
• Het standpunt past bij het ideologische uitgangspunt van een vrije
markt

1
1

1
1

Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juist ideologisch uitgangspunt.
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maximumscore 3
• indicatoren van binding met het land van herkomst (één van de
volgende):
− de gemiddelde hoogte van het bedrag dat per jaar naar het land
van herkomst wordt gestuurd
− het percentage van de migrantengroep dat een partner heeft
afkomstig uit (en woonachtig in) het land van herkomst
− het gemiddeld aantal contacten dat wordt onderhouden met
personen in het land van herkomst
• indicatoren van binding met het bestemmingsland (één van de
volgende):
− mate van beheersing van de Nederlandse taal
− het gemiddeld aantal jaren van (gewenst) verblijf in Nederland
− het gemiddeld aantal contacten dat wordt onderhouden met
Nederlanders / het gemiddeld aantal Nederlandse vrienden
• Met de indicatoren kun je de mate van onderlinge afhankelijkheid /
de relatie tussen de migranten en de personen in het land van
herkomst en tussen de migranten en de personen in het
bestemmingsland meetbaar maken / meten

1

1

1

Opmerking
Een indicator moet
− meetbaar zijn;
− een juiste operationalisatie zijn van het hoofdconcept binding (geen
scorepunt toekennen aan bijvoorbeeld het antwoord ‘veel geld
opsturen’);
− gebaseerd zijn op tekst 5.
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Scores

maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
• gebruik van juiste definitie van het begrip sociale identiteit bij
verzwakking
• gebruik van juiste definitie van het begrip sociale identiteit bij
versterking
• juist gebruik van kernconcept acculturatie
• gebruik van juiste component van sociale uitsluiting

1
1
1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• De Poolse identiteit van Poolse arbeidsmigranten kan zwakker worden
als de arbeidsmigranten door het werken en wonen in Nederland delen
van de Nederlandse cultuur overnemen. Er is dan sprake van
acculturatie omdat zij niet zijn opgegroeid in de Nederlandse
cultuur. Acculturatie kan ervoor zorgen dat het bewustzijn van de
arbeidsmigranten om tot de Nederlandse cultuur te horen wordt
versterkt
• De Poolse identiteit van Poolse arbeidsmigranten kan sterker worden
als de arbeidsmigranten in Nederland door weinig sociale participatie
(met Nederlanders) vooral met leden van de eigen groep omgaan. Het
kan ervoor zorgen dat de arbeidsmigranten zich meer bewust worden
van hun afkomst als cultuurkenmerk
19

maximumscore 6
een juist antwoord bevat:
• geven van juist verschil in situatie voor Italianen tussen 2006 en 2010
met behulp van tabel 3
• geven van juist verschil in situatie voor EU-8-burgers tussen 2006 en
2010 met behulp van tabel 3
• gebruik van juist kenmerk van open/gesloten samenleving voor
Italianen
• gebruik van juist kenmerk van open/gesloten samenleving voor
EU-8 burgers
• trekken van juiste conclusie voor Italianen (indien juist kenmerk
gebruikt)
• trekken van juiste conclusie voor EU-8 burgers (indien juist kenmerk
gebruikt)
voorbeeld van een juist antwoord:
• Uit tabel 3 is af te lezen dat tussen 2006 en 2010 het percentage
Italianen met een hoog opleidingsniveau dat hoofdarbeid verricht,
nauwelijks is afgenomen (van 97,1% naar 96,8%)
• Uit tabel 3 is af te lezen dat tussen 2006 en 2010 het percentage EU-8burgers met een hoog opleidingsniveau dat hoofdarbeid verricht, is
afgenomen (van 80% naar 50,7%)
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•

•

•
•

Scores

Dit kan betekenen dat voor Italianen vooral het opleidingsniveau nog
steeds bepalend is voor het soort werk dat zij verrichten en daarmee
voor hun maatschappelijke positie
Dit kan betekenen dat voor EU-8 burgers het opleidingsniveau minder
bepalend is geworden voor het soort werk dat zij verrichten en
daarmee voor hun maatschappelijke positie
conclusie: De Italiaanse samenleving is voor Italianen niet of
nauwelijks meer gesloten of meer open geworden
conclusie: De Italiaanse samenleving is voor EU-8-burgers meer
gesloten geworden

1

1
1
1

Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen de juiste conclusie(s).

- www.havovwo.nl

- 13 -

- www.examen-cd.nl

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-I
-

havovwo.nl

Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 4 Veranderingen in het Nederlandse gezin verklaard
20

21

maximumscore 2
• het kostwinnersgezin staat centraal / traditionele rollen voor mannen
en vrouwen
• het gezin vormt de hoeksteen van de samenleving

1
1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• juiste uitleg van verband tussen uitbreiding sociale zekerheid en
toename aantal echtscheidingen
• juist gebruik van kernconcept individualisering

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Door de uitbreiding van de sociale zekerheid werden vrouwen
financieel minder afhankelijk van hun man omdat zij (meer) gebruik
konden maken van sociale uitkeringen
• Minder financiële afhankelijkheid van vrouwen ten opzichte van
mannen zorgde ervoor dat vrouwen meer vrijheid kregen om de keuze
te maken om van hun man te scheiden. Een toenemende vrijheid om
het leven naar eigen inzicht vorm te geven is een kenmerk van
individualisering
22

maximumscore 4
• In meer moderne samenlevingen is de reden om familieleden te helpen
meer gebaseerd op een individuele/vrijwillige keuze
• terwijl in meer traditionele samenlevingen de reden meer gebaseerd is
op een verplichting
• In meer moderne samenlevingen wordt binding meer gekenmerkt door
een abstracte of formele afhankelijkheid tussen burgers en de
overheid, omdat door de komst van de verzorgingsstaat er sprake is
van collectieve (formele) verzorgingsinstellingen / regelgeving. Burgers
kunnen hier een beroep op doen en hebben daardoor hun familieleden
minder nodig.
Ook goed:
In meer moderne samenlevingen is er minder sprake van directe
onderlinge afhankelijkheid tussen familieleden, omdat door de komst
van de verzorgingsstaat er sprake is van collectieve (formele)
verzorgingsinstellingen / regelgeving. Burgers kunnen hier een beroep
op doen en hebben daardoor hun familieleden minder nodig
• In meer traditionele samenlevingen wordt binding meer gekenmerkt
door een directe onderlinge afhankelijkheid tussen familieleden,
omdat verzorgingsarrangementen minder/niet formeel geregeld zijn en
familieleden elkaars hulp dus meer nodig hebben
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Scores

maximumscore 2
per juist uitgelegde relatie tussen secularisering en verandering van
samenlevingsvorm

1

voorbeeld van een juist antwoord:
• De afnemende invloed en betekenis van religie hebben tot gevolg dat
traditionele normen over het huwelijk zoals door de kerk
voorgeschreven, in de samenleving minder werden geaccepteerd. Het
heeft geleid tot een toename van het aantal ongehuwd
samenwonenden
• De afnemende invloed en betekenis van religie hebben tot gevolg dat
traditionele normen over kinderen krijgen zoals door de kerk
voorgeschreven, in de samenleving minder werden geaccepteerd. Het
heeft geleid tot een afname van het aantal huishoudens met kinderen

1

1

Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen het noemen van juiste verandering
van samenlevingsvorm(en).
24

25

maximumscore 2
• Uit tabel 4 is af te lezen dat bij de meeste typen huishoudens zowel het
percentage mannen als het percentage vrouwen dat werk/studie met
huishoudelijke taken combineert, tussen 1975 en 1995 is toegenomen.
Een gelijkere verdeling is een voorbeeld van het loskomen van
traditionele maatschappelijke verhoudingen tussen mannen en
vrouwen waarbij de man kostwinner was en de vrouw voor het
huishouden zorgde. Het is dus een voorbeeld van modernisering
• Het gezin is tussen 1975 en 1995 dus meer egalitair geworden omdat
er sprake is van een gelijkere verdeling van taken binnens- en
buitenshuis. Een gelijke verdeling van taken binnens- en buitenshuis is
een kenmerk van het moderne gezin

1

1

maximumscore 1
geven van juiste economische factor en aangeven van invloed op
verandering in taakcombinatie
voorbeeld van een juist antwoord:
Door economische groei nam de arbeidsparticipatie van vrouwen toe en
verschoof de verrichting van huishoudelijke taken binnen
tweeverdienershuishoudens enigszins van vrouwen naar mannen.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juiste economische factor.
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Vraag

26

Antwoord

Scores

maximumscore 1
geven van juiste sociaal-culturele factor en aangeven van invloed op
verandering in taakcombinatie
voorbeeld van een juist antwoord:
De opvattingen over rolpatronen tussen mannen en vrouwen zijn
veranderd waardoor het binnen kostwinnersgezinnen gangbaarder werd
dat ook de man huishoudelijke taken verricht.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juiste sociaal-culturele factor.
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