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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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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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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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