maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-I
Opgave 1 Opvoedingswaarden en de opvoedingscanon
Bij deze opgave horen tabel 1 en afbeelding 1.
Inleiding
De Haagse Hogeschool heeft in opdracht van de gemeente Den Haag
onderzoek gedaan naar de opvattingen van inwoners van Den Haag over
de opvoeding van kinderen. Het onderzoek is onderdeel van een project
dat heeft geleid tot een opvoedingscanon. Deze opvoedingscanon geeft
informatie over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren,
gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken.
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Gebruik tabel 1.
Tabel 1 laat enkele resultaten van het onderzoek van de Haagse
Hogeschool zien. Een van de onderzoeksvragen was welke
eigenschappen de inwoners belangrijk vinden om op kinderen en jongeren
over te dragen of ze aan te leren. Sommige opvattingen passen meer bij
het traditionele gezin en andere opvattingen passen meer bij het moderne
gezin.
Passen de resultaten uit tabel 1 meer bij het moderne of meer bij het
traditionele gezin? Beargumenteer je antwoord met:
 twee kenmerken van het moderne of het traditionele gezin;
 twee gegevens uit tabel 1 (bij elk kenmerk noem je een gegeven).
Voor het onderzoek zijn ruim 1000 inwoners van Den Haag telefonisch
geïnterviewd. Een goed onderzoek voldoet aan de eis van
representativiteit.
Welke van onderstaande kenmerken draagt het meeste bij aan de eis van
representativiteit?
A Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met
achtergrondkenmerken, zoals leeftijd.
B Het begrip eigenschap is juist gedefinieerd.
C Het is voor de respondenten duidelijk dat zij slechts één eigenschap
mogen kiezen.
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Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw veranderde in Nederland in het
gezin een aantal waarden in de opvoeding. Deze verandering van
waarden hangt samen met een aantal maatschappelijke veranderingen.
Leg uit dat deze verandering van waarden in de opvoeding samenhangt
met maatschappelijke veranderingen. Gebruik in je uitleg:
 de waarde onafhankelijkheid en een kernconcept bij het
hoofdconcept verandering;
 de waarde conformisme en een kernconcept bij het hoofdconcept
verandering.
Gebruik in je uitleg twee verschillende kernconcepten.
Gebruik afbeelding 1.
De gemeente Den Haag heeft campagne gevoerd voor de
opvoedingscanon. De poster op afbeelding 1 is onderdeel van deze
campagne.
Leg uit dat de campagne kan bijdragen aan de socialisatie van opvoeders.
Gebruik in je uitleg:
 afbeelding 1;
 een functie van socialisatie.
Politieke stromingen verschillen in opvatting over de gewenste rol van de
overheid bij de opvoeding van kinderen.
 Geef een opvatting van de confessionele stroming over de rol van de
overheid bij de opvoeding.
‒ Geef op grond van deze opvatting een argument voor het gebruik van
de opvoedingscanon.
 Geef een opvatting van de liberale stroming over de rol van de
overheid bij de opvoeding.
‒ Geef op grond van deze opvatting een argument tegen het gebruik
van de opvoedingscanon.
De rol van de overheid bij de opvoeding was in de jaren vijftig en zestig
van de vorige eeuw anders dan tegenwoordig.
Geef aan welke rol de overheid had bij de opvoeding in de jaren vijftig en
zestig van de vorige eeuw. Gebruik in je antwoord het begrip verzuiling.
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Opgave 1 Opvoedingswaarden en de opvoedingscanon
tabel 1
Belangrijkste eigenschappen voor kinderen om te leren
verantwoordelijkheidsgevoel

31,0%

rekening houden met anderen 27,1%
gehoorzaam zijn aan ouders

13,1%

gezond verstand tonen

22,5%

goed je best doen

6,4%

Toelichting
Aan inwoners van Den Haag is een aantal eigenschappen voorgelegd en
gevraagd welke zij daarvan het belangrijkst vinden om op kinderen over te
dragen of ze aan te leren. In de tabel staat voor elke eigenschap weergegeven
hoeveel procent van de respondenten deze eigenschap het belangrijkste vindt
(percentages zijn afgerond op één decimaal).
naar: Gemeente Den Haag (2008)
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afbeelding 1

bron: Campagne Opvoedingscanon 2008/2009
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