maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-II

Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 2 De digitale stedeling
9

10

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• aangeven dat het gebruik van sociale media mogelijk is door nieuwe
communicatietechnieken
• aangeven dat nieuwe communicatietechnieken voorbeeld zijn van
modernisering met gebruik van kernconcept modernisering

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Het gebruik van sociale media wordt mogelijk gemaakt door nieuwe
communicatietechnieken zoals internet
• Het gebruik van nieuwe communicatietechnieken is een voorbeeld van
de toepassing van technologische vernieuwingen en dat is een
kenmerk van modernisering

1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• gebruik van kernconcept individualisering om de verandering in
keuzevrijheid door sociale media en internet te onderbouwen
• voorbeeld uit tekst 2 om individualisering te illustreren

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Mensen hebben door gebruik van sociale media en internet meer
keuzevrijheid dan voorheen om relaties aan te gaan. Dit past bij het
proces van individualisering waarbij mensen zich in toenemende
mate vrij voelen om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven
• Zo stelt De Waal dat mensen door gebruik van internet meer
zeggenschap hebben over de groepen waar ze zichzelf toe rekenen
(r. 65-68). Meer zeggenschap is een voorbeeld van meer vrijheid om
relaties aan te gaan
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maximumscore 3
a
een juist antwoord bevat:
• uitleg dat door het gebruik van sociale media groepsvorming kan
ontstaan met gebruik van kernconcept groepsvorming

1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Door gebruik van sociale media kunnen burgers met gedeelde
belangen zich makkelijker aan elkaar binden. Het ontstaan van
bindingen tussen mensen is groepsvorming

1

b
een juist antwoord bevat:
• uitleg dat groepsvorming kan bijdragen aan politieke samenwerking
met gebruik van kernconcept samenwerking
• voorbeeld uit tekst 2 om politieke samenwerking te illustreren

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Door deze groepsvorming is het makkelijker om samen actie te
ondernemen om politieke besluitvorming te beïnvloeden. Er is dan
sprake van politieke samenwerking, want mensen vormen door het
gebruik van sociale media relaties voor een gemeenschappelijk doel
• Volgens tekst 2 kunnen door het gebruik van sociale media mensen
met gedeelde belangen actie voeren tegen de gemeente over iets waar
men boos over is (r. 22-26). Samen actie voeren tegen een gemeente
is een voorbeeld van politieke samenwerking
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• uitleg dat gebruik van sociale media en internet voor politieke
doeleinden het best past bij spreiding van macht volgens theorie van
pluralisme
• voorbeeld uit tekst 2 om theorie van pluralisme te illustreren
voorbeeld van een juist antwoord:
• Het past het best bij de theorie van het pluralisme. Het gebruik van
sociale media en internet kan bijdragen aan een zekere spreiding van
macht. Een spreiding van macht is een kenmerk van de theorie van het
pluralisme
• Uit tekst 2 blijkt bijvoorbeeld dat door het gebruik van sociale media
mensen sneller samen kunnen opkomen voor dingen die zij belangrijk
vinden (r. 61-63). Als mensen sneller voor hun gemeenschappelijke
belangen kunnen opkomen, kan dit zorgen voor politieke
machtsvorming vanuit verschillende groepen

1
1

1

1

Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen het noemen van de theorie van het
pluralisme.
13

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• aangeven van verschil in gebruik van technologie tussen
maatschappelijke groepen met definitie sociaal kapitaal
• relatie tussen verschil in gebruik sociale media en politieke participatie
met behulp van voorbeeld van politieke participatie uit tekst 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Groepen met een sterkere maatschappelijke positie zijn over het
algemeen beter in staat om nieuwe technologieën zoals sociale media
in te zetten voor netwerken, oftewel sociaal kapitaal, dan groepen met
een zwakkere maatschappelijke positie
• Groepen met een sterkere maatschappelijke positie zullen bijvoorbeeld
meer gebruikmaken van Facebook om met andere burgers te
protesteren tegen een gemeente (r. 22-26)
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• relatie tussen verschillen in politieke participatie en rekening houden
met eisen en belangen door overheid
• relatie tussen rekening houden met belangen en eisen en
representativiteit met behulp van kernconcept representativiteit
voorbeeld van een juist antwoord:
• Als bepaalde groepen door politieke participatie beter hun eisen en
belangen kenbaar maken dan andere groepen, kan dit betekenen dat
de overheid meer rekening houdt met hun eisen en belangen (dan met
die van de andere groepen)
• Dit heeft een negatieve invloed op de representativiteit van politieke
besluiten als de standpunten van de politieke vertegenwoordigers
minder overeenkomen met de eisen en wensen van bepaalde
groepen

15

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• relatie tussen functioneren gemeenschap en ideologie met gebruik van
kernconcept ideologie
• voorbeeld uit tekst 2 om gewenste maatschappelijke of politieke
verhoudingen te illustreren
voorbeeld van een juist antwoord:
• Hoe een stad als gemeenschap moet functioneren, is onder andere
afhankelijk van de wijze waarop burgers met elkaar omgaan. De meest
wenselijke verhoudingen tussen burgers zijn een onderdeel van
ideologie
• Afhankelijk van de ideologie kan het gebruik van sociale media
bijdragen aan sterkere bindingen binnen groepen gelijkgestemden of
juist bijdragen aan solidariteit met andere groepen (r. 47-51). Beide
mogelijkheden zijn een indicatie van de gewenste maatschappelijke
verhoudingen

16

maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
uitleg dat door een filter bubble de bindingen tussen groepen in de
samenleving kunnen afnemen, met gebruik van:
• de begrippen selectiviteit en referentiekader
• het kernconcept groepsvorming
• een voorbeeld van groepsvorming uit tekst 2
• een conclusie over afname bindingen
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voorbeeld van een juist antwoord:
• Door de technologie van de filter bubble is het mogelijk dat mensen
vooral die mediaboodschappen kiezen die aansluiten bij hun
referentiekader
• Selectiviteit kan leiden tot groepsvorming onder gelijkgestemden. Er
ontstaan dan bindingen tussen mensen met hetzelfde
referentiekader
• Zo stelt De Waal in tekst 2 dat likes zorgen dat mensen soortgelijke
anderen treffen op bepaalde plaatsen (r. 42-45)
• Bindingen tussen mensen met verschillende referentiekaders kunnen
dan afnemen

1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
uitleg dat door gebruik van Homeless SMS geprobeerd wordt de sociale
uitsluiting van dak- en thuislozen te verminderen met gebruik van:
• een component van sociale uitsluiting
• een voorbeeld uit tekst 2

1
1

1

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Homeless SMS kan de sociale participatie van dak- en thuislozen
bevorderen. Onvoldoende sociale participatie is een component van
sociale uitsluiting
• Dak- en thuislozen kunnen door middel van Homeless SMS makkelijker
in contact komen met hulpverleners en het kan helpen hun sociale
netwerk uit te breiden (r. 90-93). Homeless SMS bevordert zo sociale
participatie

1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• bijbehorend uitgangspunt van socialistische/sociaaldemocratische
stroming
• gebruik van voorbeeld uit tekst 2 om uitgangspunt te illustreren

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Het gebruik van Homeless SMS past bij het
socialistische/sociaaldemocratische uitgangspunt van een actieve
overheid om de sociale gelijkheid tussen mensen te bevorderen
• De overheid gebruikt Homeless SMS om daklozen te bereiken en zo
hun maatschappelijke positie te verbeteren (r. 69-72 en r. 90-93). Door
overheidsingrijpen kunnen zo verschillen tussen deze groep en andere
groepen in de samenleving kleiner worden
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19

maximumscore 1
het uitgangspunt van eigen initiatief/verantwoordelijkheid van burgers om
problemen op te lossen / beperkte overheidsbemoeienis

20

maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
uitleg wanneer door gebruik van Verbeterdebuurt een veiligheidsprobleem
op de politieke agenda kan komen met gebruik van:
• het kernconcept macht
• een voorbeeld uit tekst 3
• een kenmerk van maatschappelijk vraagstuk
voorbeeld van een juist antwoord:
• Als door het gebruik van Verbeterdebuurt buurtbewoners voldoende
hulpbronnen zoals sociaal kapitaal kunnen mobiliseren, kan een door
hen ervaren veiligheidsprobleem op de politieke agenda komen. Het
mobiliseren van hulpbronnen is een onderdeel van macht
• Door bijvoorbeeld steunbetuigingen (tekst 3) kunnen andere burgers
worden gemobiliseerd
• Door mobilisatie kan een ervaren veiligheidsprobleem op de publieke
agenda worden geplaatst. Een kenmerk van een maatschappelijk
vraagstuk is dat het op de publieke agenda staat. Als het
veiligheidsvraagstuk hoog op de publieke agenda staat, kan dit
bijdragen aan de noodzaak om het vraagstuk ook op de politieke
agenda te plaatsen
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