maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-II

Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 1 De nieuwe werkwijze van jeugdgevangenissen
1

maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
• relatie tussen criminaliteit en vormingsvraagstuk met kernconcept bij
vorming
• voorbeeld uit tekst 1 om ongewenste vorming te illustreren
• gebruik van kernconcept bij vorming om voorbeeld te onderbouwen

voorbeeld van een juist antwoord:
• Er is sprake van criminaliteit als een vormingsvraagstuk omdat de
problemen van de veroordeelde jongeren in verband worden gebracht
met niet geslaagde socialisatie
• Volgens tekst 1 zijn jongeren niet gewend om zich aan de normen van
de dominante cultuur te houden, zoals naar school gaan (r. 15-21)
• Niet gewend zijn je aan de dominante normen te houden kan
betekenen dat deze jongeren zich onvoldoende de cultuur van de
samenleving hebben eigengemaakt
2

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• relatie tussen criminaliteit en verhoudingsvraagstuk met gebruik van
kernconcept gezag
• voorbeeld uit tekst 1 om ongewenste verhouding als oorzaak te
illustreren
voorbeeld van een juist antwoord:
• Er is sprake van criminaliteit als een verhoudingsvraagstuk omdat de
problemen van de veroordeelde jongeren in verband worden gebracht
met een gebrek aan gezag. De jongeren beschouwden de macht van
de autoriteiten niet als legitiem
• Uit tekst 1 blijkt namelijk dat jongeren voordat zij de gevangenis
ingingen moeite hadden met het respecteren van autoriteit (r. 25-28)
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• gebruik van definitie sociale controle om herstel van gezag te
onderbouwen
• voorbeeld uit tekst 1 om sociale controle te illustreren

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• De nieuwe werkwijze probeert het gezag te herstellen door jongeren
door middel van sancties over te halen om zich op een bepaalde
manier te gedragen. Dit is sociale controle
• Een voorbeeld van sociale controle is om jongeren privileges te laten
verliezen als ze grenzen overschrijden (r. 33-35)
4
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6

7

maximumscore 4
• a “Het opsluiten zelf is al voldoende straf, is het idee.” (r. 4-6)
• b resocialisatie / speciale preventie
• c klassieke school
• d moderne school
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maximumscore 2
• Er wordt formele sociale controle gebruikt
• omdat de groepsleiders op grond van formele besluiten/regels van de
instanties de jongeren behandelen om ervoor te zorgen dat die zich
aan de regels houden

1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• uitleg dat een jeugdgevangenis een sociale institutie is met gebruik van
kernconcept sociale institutie
• voorbeeld uit tekst 1 om sociale institutie te illustreren
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voorbeeld van een juist antwoord:
• In een jeugdgevangenis zijn er allerlei regels die het gedrag van
veroordeelde jongeren reguleren. Een complex van regels dat het
gedrag reguleert, is een sociale institutie
• Een voorbeeld van deze regels is het verliezen van privileges als
iemand wordt betrapt op softdrugs (r. 33-35)

1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• uitleg hoe gevangenisstraf kan leiden tot negatieve identiteit met
gebruik van kernconcept identiteit
• uitleg hoe negatieve identiteit kan leiden tot recidive
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voorbeeld van een juist antwoord:
• Door gevangenisstraf kunnen jongeren een negatieve status krijgen.
Door een negatieve status kunnen de jongeren zichzelf ook sterker als
crimineel gaan beschouwen waardoor het zelfbeeld oftewel hun
identiteit negatiever wordt
• Een negatief zelfbeeld kan vervolgens na detentie leiden tot recidive
omdat de jongeren crimineel gedrag meer gerechtvaardigd vinden

1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• uitleg van eis van steekproef om geldige conclusies te trekken
• gebruik van eis van sociaalwetenschappelijk onderzoek in de uitleg

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• De ex-gedetineerde jongeren uit de steekproef moeten in kenmerken
(zoals geslacht) overeenkomen met de kenmerken van alle
ex-gedetineerde jongeren (over wie je conclusies in je onderzoek wilt
trekken)
• De onderzochte jongeren zijn dan representatief voor alle jongeren
over wie je conclusies wilt trekken. Representativiteit is een eis van
sociaalwetenschappelijk onderzoek
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