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Opgave 3 Kinderpardon
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maximumscore 3
• Kinderen zoals Mauro hebben eerst de cultuur waarin zij geboren zijn
aangeleerd en verworven, bij Mauro is dit de Angolese cultuur (zoals
de Angolese taal). Dit is enculturatie
• Kinderen zoals Mauro hebben later delen van een andere cultuur dan
die waarin zij zijn opgegroeid aangeleerd en verworven, bijvoorbeeld
van de Nederlandse cultuur (zoals de Nederlandse taal). Dit is
acculturatie
• Bij kinderen als Mauro zijn beide socialisatieprocessen van invloed op
hun sociale identiteit. Ze zijn er zich namelijk van bewust dat ze tot
verschillende groepen behoren. Uit tekst 4 blijkt dat Mauro zich zowel
Nederlander als Angolees voelt (r. 2-6)

maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
per juiste voorspelling (indien juiste mediahypothese genoemd)
per juist gebruik van kenmerk van mediahypothese (maximaal 2)
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voorbeeld van een juist antwoord:
• Mediagebruikers zullen volgens de opinieleidershypothese de petitie
wel tekenen,
• omdat zij direct worden beïnvloed door de bekende Nederlanders die
in de media fungeren als opinieleiders
• Mediagebruikers zullen volgens de selectieve perceptiehypothese de
petitie niet tekenen
• als de boodschap van de bekende Nederlanders in de media niet
aansluit bij hun referentiekader
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• juiste uitleg van de functie van socialisatie
• noemen van juist bijbehorend voorbeeld uit tekst 5 (indien juiste functie
genoemd)

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
Duyvendak signaleert dat in het debat het criterium om toegelaten te
worden afhankelijk is van de mate waarin nieuwkomers zich verbonden
voelen met de Nederlandse cultuur, bijvoorbeeld of ze zich Nederlander
voelen (r. 37-40).
Dit past bij de bindende functie omdat het aangeeft in hoeverre er sprake
is van identificatie met de eigen cultuur.
Opmerkingen
Geen scorepunt toekennen aan alleen een bijbehorend voorbeeld uit
tekst 5.
Ook goed is de functie van het in stand houden van cultuur mits goed
uitgelegd met juist bijbehorend voorbeeld uit tekst 5.
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• juiste uitleg met behulp van visie assimilatie
• noemen van juist bijbehorend voorbeeld uit tekst 5 (indien visie
assimilatie genoemd)
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1

voorbeeld van een juist antwoord:
Duyvendak signaleert dat in het debat de toelaatbaarheid van
asielkinderen vooral bepaald wordt door de mate van culturele integratie,
bijvoorbeeld het niet langer dragen van een hoofddoek (r. 12-15).
Dit past bij de visie van assimilatie omdat de mate van culturele integratie
aangeeft in hoeverre de cultuur van de meerderheid door nieuwkomers is
overgenomen.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen het noemen van assimilatie of
alleen een bijbehorend voorbeeld uit tekst 5.
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• De inwilliging van de eis/wens van de PvdA om de ‘Regeling langdurig
verblijvende kinderen’ in het regeerakkoord op te nemen is een
voorbeeld van realisatiemacht van deze actor
• Het is namelijk een voorbeeld van het vermogen om invloed uit te
oefenen op de totstandkoming van asielbeleid
maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• noemen van machtsbron/hulpbron
• juist gebruik van kernconcept macht
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voorbeeld van een juist antwoord:
• De macht van de PvdA is gebaseerd op publieke steun voor een
regeling
• Publieke steun is een hulpbron van de PvdA, die gebruikt kan worden
om het doel, namelijk de invoering van de ‘Regeling langdurig
verblijvende kinderen’, te realiseren.

- www.havovwo.nl

1

1

1

- www.examen-cd.nl

