maatschappijwetenschappen pilot havo 2017-I
Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 1 LEGO
1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een uitleg dat de mate van diversiteit in speelgoedfiguren in verband te
brengen is met het hoofdconcept verhouding, met gebruik van:
• het hoofdconcept verhouding
• een voorbeeld uit tekst 1
voorbeeld van een juist antwoord:
• De mate van diversiteit in speelgoedfiguren is een aanwijzing over de
mate waarin speelgoedfabrikanten in hun speelgoedfiguren
verschillen tussen sociale categorieën laten zien. Hoe bedrijven als
onderdeel van de maatschappij vormgeven aan sociale verschillen is
onderdeel van het hoofdconcept verhouding
• In tekst 1 staat dat er een LEGO-speelgoedfiguur met een beperking in
het assortiment is opgenomen (r. 1-2). Door zowel speelgoedfiguren
met als zonder beperking in het assortiment op te nemen, geeft LEGO
vorm aan het verschil tussen mensen met en zonder een beperking

2

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een redenering op welke wijze diversiteit in speelgoedfiguren de bindingen
in de samenleving kan versterken, met gebruik van:
• het kernconcept representativiteit
• het hoofdconcept binding
voorbeeld van een juist antwoord:
• Diversiteit in speelgoedfiguren kan ervoor zorgen dat de kenmerken
van alle speelgoedfiguren samen een afspiegeling zijn van /
overeenkomen met alle groepen die de speelgoedfiguren zouden
moeten vertegenwoordigen. Er is dan sprake van representativiteit
• Door deze representativiteit kunnen groepen die in speelgoedfiguren
worden verbeeld zich vertegenwoordigd gaan voelen. Als groepen zich
vertegenwoordigd voelen, zegt dit iets over de relatie en daarmee de
binding van deze groepen met de maatschappij. Diversiteit in
speelgoedfiguren kan zo de bindingen met de samenleving versterken
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Antwoord

Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een redenering dat een toename van de diversiteit in speelgoedfiguren kan
zorgen voor een verandering in de socialisatie van kinderen, met gebruik
van:
• het kernconcept cultuur
• het kernconcept socialisatie
voorbeeld van een juist antwoord:
• Als meer groepen (sociale categorieën) in speelgoedfiguren zijn
vertegenwoordigd, kan dit bijdragen aan een andere voorstelling die
kinderen hebben over deze groepen/de samenleving. Kinderen
kunnen zich onder andere meer bewust worden van het bestaan van
bepaalde groepen in de samenleving. Voorstellingen zijn onderdeel
van cultuur
• Het spelen met speelgoed maakt onderdeel uit van opvoeding. Een
verandering in de voorstelling betekent dus een verandering in de
overdacht en verwerving van cultuur. Omdat opvoeding en
overdracht en verwerving van cultuur onderdeel zijn van socialisatie is
er sprake van een verandering in de socialisatie van kinderen

4

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• aangeven dat de boodschap bij het LEGO-speelgoed meer past bij een
feminiene cultuur omdat er wordt uitgegaan van overlappende
sekserollen
• een uitleg met gebruik van de boodschap om de overlappende
sekserollen te onderbouwen
voorbeeld van een juist antwoord:
• Uit de boodschap blijkt dat men uitgaat van een overlap van
sekserollen, wat past bij een feminiene cultuur
• Uit de boodschap blijkt namelijk dat zowel jongens als meisjes het leuk
vinden om LEGO-creaties zoals een poppenhuis of ruimteschip te
bouwen. Wat kinderen met LEGO bouwen hangt dus niet af van hun
sekserol
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Antwoord

Scores

Opgave 2 Kermismensen
5

6

maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
a
een uitleg dat secularisering past bij het proces van rationalisering, met
gebruik van:
• een voorbeeld uit tabel 1
• een ander kenmerk van het proces van rationalisering
b
• een uitleg dat de viering van de communie zoals in tekst 2 beschreven,
niet typerend is voor het proces van rationalisering, met gebruik van
een voorbeeld uit tekst 2

1
1

1

voorbeeld van een juist antwoord:
a
• In tabel 1 is het proces van secularisering te herkennen omdat tussen
2003 en 2012 het aantal sacramenten/rituelen in de rooms-katholieke
kerk, zoals het aantal communies, is afgenomen
• Deze afname is een indicatie van een afname van de betekenis van
godsdienstige tradities. De afname van deze betekenis is een kenmerk
van het proces van rationalisering
b
• De viering van de communie zoals in tekst 2 beschreven is niet
typerend voor het proces van rationalisering. Uit tekst 2 blijkt namelijk
dat de communie van oudsher groots gevierd wordt (r. 11-14)

1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een uitleg welke functie van socialisatie te herkennen is in de viering van
de communie, met:
• gebruik van een functie van socialisatie
• een voorbeeld uit tekst 2

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• In de viering van de communie is de continuering van cultuur te
herkennen. De communie is als traditie onderdeel van de cultuur van
de kermisgemeenschap. Een communie is zo een vorm van
cultuurverwerving met als doel de continuering van tradities
• Uit tekst 2 blijkt dat veel kermismensen een communie vieren omdat ze
de behoefte hebben hun tradities voort te zetten (r. 3-5)
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Antwoord

Scores

maximumscore 1
een juist antwoord bevat:
een redenering op welke wijze gedeelde waarden en normen de sociale
cohesie binnen de kermisgemeenschap kunnen vergroten, met gebruik van
het kernconcept sociale cohesie
voorbeeld van een juist antwoord:
Als mensen in de kermisgemeenschap dezelfde waarden en normen
hebben, kan dit zorgen voor een saamhorigheidsbesef. Dit
saamhorigheidsbesef is een indicatie van het gevoel van kermismensen
lid te zijn van de kermisgemeenschap. Gedeelde waarden en normen
kunnen dus de sociale cohesie binnen de kermisgemeenschap vergroten.

Opgave 3 Het einde van Streuvel?
8

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een uitleg dat een referendum een politieke institutie is, met gebruik van:
− het kernconcept politieke institutie
− een voorbeeld uit de inleiding van de opgave
voorbeeld van een juist antwoord:
− Een referendum is een politieke institutie omdat er sprake is van
wettelijke en dus geformaliseerde regels voor burgers. Deze regels
bepalen de verhouding tussen burgers en de gemeenteraad bij
politieke besluitvorming.
− Een voorbeeld van een dergelijke regel is het minimumaantal
handtekeningen om een referendum te kunnen organiseren.
indien gebruik van kernconcept en voorbeeld uit inleiding juist
indien alleen gebruik van kernconcept juist
indien alleen voorbeeld uit inleiding juist
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Antwoord

Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een argument om de gemeentelijke herindeling wel door te voeren, met:
• een voorbeeld uit de inleiding van de opgave
• het noemen en gebruik van een kernconcept
voorbeeld van een juist antwoord:
• In de inleiding van de opgave staat dat door de gemeentelijke
herindeling de nieuwe gemeente meer financiële middelen heeft om
zorg te bieden aan kwetsbare groepen in de twee gemeenten, zoals
aan mensen met langdurige schulden
• Door de herindeling kunnen de gemeenten Streuvel en Lage Zoerden
hun beleid voor onder andere de zorg van kwetsbare groepen
financieel beter op elkaar afstemmen. Er is dan sprake van
samenwerking.

10

1
1

1

1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een argument op grond van tabel 2 voor de gemeenteraad om de uitslag
van het referendum over te nemen, met:
− een voorbeeld uit tabel 2
− gebruik en noemen van een kernconcept bij het hoofdconcept
verandering
voorbeeld van een juist antwoord:
− Uit tabel 2 blijkt dat een meerderheid van degenen die gestemd
hebben tegen een gemeentelijke herindeling is.
− Door de uitslag van het referendum over te nemen en dus af te zien
van de gemeentelijke herindeling geeft de gemeenteraad burgers een
grotere inspraak bij politieke besluiten. Het is daarmee een indicatie
van een verandering van de machtsverhouding van burgers ten
opzichte van de gemeenteraad. Een verandering van
machtsverhouding door grotere inspraak is onderdeel van
democratisering.
indien argument met gebruik van voorbeeld uit tabel 2 en kernconcept juist
indien argument met alleen gebruik van kernconcept juist
indien argument met alleen gebruik van voorbeeld uit tabel 2 juist
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Antwoord

Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een uitleg in welke reden uit tabel 3 een kernconcept bij het
hoofdconcept binding is te herkennen, met gebruik en noemen van een
kernconcept bij het hoofdconcept binding
• een uitleg in welke andere reden uit tabel 3 het begrip collectieve
identiteit is te herkennen, met gebruik van een omschrijving van het
begrip collectieve identiteit
voorbeeld van een juist antwoord:
• In tabel 3 staat dat een groep tegenstemmers van mening is dat door
de gemeentelijke herindeling een nieuwe gemeenteraad onvoldoende
zal opkomen voor de belangen van Streuvelaars. Als er in een nieuwe
gemeenteraad minder rekening zou worden gehouden met de
belangen van de inwoners van Streuvel, kunnen politieke besluiten
minder overeenkomen met de eisen en wensen van de kiezers uit
Streuvel die gemeenteraadsleden vertegenwoordigen. Deze vrees
voor minder representativiteit is dus een reden geweest om tegen te
stemmen
• In tabel 3 staat dat een groep tegenstemmers van mening is dat door
de gemeentelijke herindeling het eigen karakter van Streuvel verloren
gaat. Het karakter is een indicatie van de collectieve identiteit van
Streuvel. Het eigene van een plaats wordt mede bepaald door wat de
inwoners als kenmerkend en blijvend beschouwen, zoals de Streuvelse
zomerfeesten. De vrees voor een verlies van de identiteit van Streuvel
is dus een reden geweest om tegen te stemmen

1

1

1

1

Opgave 4 Straattaal of het Nederlands van de toekomst
12

maximumscore 1
een juist antwoord bevat:
een redenering dat jongeren die dezelfde straattaal spreken niet altijd een
groep te noemen zijn, met gebruik van het kernconcept groepsvorming
voorbeeld van een juist antwoord:
Jongeren die dezelfde straattaal spreken, zijn niet altijd een groep te
noemen. Niet alle jongeren die dezelfde straattaal spreken, hebben
gemeenschappelijke waarden en normen waardoor ze met elkaar
verbonden zouden zijn.
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Antwoord

Scores

maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
een uitleg dat straattaal past bij een geglobaliseerde samenleving, met
gebruik van:
• het kernconcept globalisering
• de sociaal-culturele dimensie van globalisering
• een voorbeeld uit tekst 3
voorbeeld van een juist antwoord:
• Straattaal past bij een geglobaliseerde samenleving omdat het een
voorbeeld is van uitgebreide en intensieve contacten tussen
Nederland en andere verre landen. Deze contacten blijken onder
andere uit de komst van migranten naar Nederland
• Het gaat om globalisering op sociaal-cultureel gebied omdat taal een
uitdrukkingsvorm van een cultuur is
• Uit tekst 3 blijkt dat jongeren die straattaal gebruiken, materiaal uit
andere talen gebruiken zoals het Sranan en het Marokkaans (r. 9-10).
Het gebruik van andere talen is dus te verklaren door de toegenomen
uitbreiding en intensivering van contacten tussen Nederland en de rest
van de wereld

14

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een uitleg dat het citaat het vooroordeel bevat dat de maatschappelijke
positie van jongeren die straattaal spreken later niet zal verbeteren
• een redenering op welke wijze dergelijke vooroordelen over sociale
mobiliteit gevolgen kunnen hebben voor de maatschappelijke positie
van jongeren, met gebruik van een omschrijving van het begrip
positietoewijzing
voorbeeld van een juist antwoord:
• De opvatting gaat over de sociale mobiliteit omdat er gemeend wordt
dat jongeren die straattaal spreken een lage status hebben (“de taal
van de straat”) en later niet een betere maatschappelijke positie zullen
innemen dan de positie die hoort bij een straatcultuur
• Als dergelijke vooroordelen structureel leiden tot een lage
maatschappelijke waardering en behandeling van jongeren kan het
ertoe leiden dat deze jongeren hier mede door daadwerkelijk in een
lage maatschappelijke positie terechtkomen. Er is dan sprake van
positietoewijzing omdat een lage maatschappelijke waardering en
behandeling oorzaken zijn die van buitenaf inwerken op de jongeren
die straattaal spreken
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Antwoord

Scores

maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
• een formulering van een meetbare en eenduidige enquêtevraag die de
mate van sociale cohesie meet tussen jongeren die dezelfde straattaal
spreken
• vier antwoordmogelijkheden voor de persoon die de enquêtevraag
beantwoordt
• een reden waarom de enquêtevraag de mate van sociale cohesie
meet, met gebruik van het kernconcept sociale cohesie
voorbeeld van een juist antwoord:
• (enquêtevraag) Hoe vaak ben je de afgelopen maand samen uitgegaan
met een andere jongere die dezelfde straattaal spreekt als jij?
• (antwoordmogelijkheden)
A geen enkele keer
B een tot twee keer
C drie tot vier keer
D vijf of meer keer
• Hiermee meet ik de mate van sociale cohesie omdat het aantal keer
samen uitgaan een indicator is van de kwaliteit van de bindingen die
jongeren die dezelfde straattaal spreken, binnen een groep als
sociaal kader met elkaar hebben

1
1
1

1

1

1

Opmerking
De enquêtevraag en de antwoordmogelijkheden moeten voldoen aan de
eisen van sociaalwetenschappelijk onderzoek.
Geen scorepunt toekennen aan een enquêtevraag met het woord
‘cohesie’.
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Opgave 5 De glorietijd en de neergang van de kraakbeweging
16

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een redenering dat het conflict zoals in de inleiding weergegeven te
verklaren is met de conflictbenadering van Marx, met gebruik van:
• de inleiding van de opgave
• een kenmerk van de conflictbenadering van Marx

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Uit de inleiding blijkt dat er sprake was van woningnood omdat
bepaalde groepen moeilijk aan betaalbare woonruimte konden komen.
Hierdoor namen sommige mensen uit deze groepen woonruimte van
bezitters van woningen in gebruik en ontstond er een conflict tussen de
krakers en de autoriteiten
• Het verschil tussen het wel of niet bezitten van een woonruimte is een
voorbeeld van een ongelijke verdeling van bezit. Het conflict is dus te
verklaren met de conflictbenadering van Marx omdat in deze
benadering een ongelijke verdeling van bezit als een oorzaak voor
conflicten centraal staat
17

1

1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een argument voor een kraakverbod, met:
− een voorbeeld uit de inleiding van de opgave
− gebruik van een uitgangspunt van de liberale stroming
voorbeeld van een juist antwoord:
− Uit de inleiding blijkt dat bij kraken de eigenaar geen toestemming
geeft voor het gebruiken van het gebouw.
− Kraken moet daarom verboden worden omdat het een aantasting van
de individuele rechten is, namelijk het recht op eigendom.

18

indien voorbeeld uit inleiding en gebruik van uitgangspunt juist
indien alleen gebruik van uitgangspunt juist
indien alleen voorbeeld uit inleiding juist

2
1
0

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• politie/ME/beveiligers als actor
• een voorbeeld uit tekst 4 waar het gebruik van deze politieke
machtsbron uit blijkt

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• De politie beschikt over een politieke machtsbron
• “De drie gekraakte panden zijn ontruimd” (r. 46-47)

1
1
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Antwoord

Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• rechtshandhaving/repressie met voorbeeld uit tekst 4
• het beperken van de gelegenheid tot criminaliteit met voorbeeld uit
tekst 4
voorbeeld van een juist antwoord:
• rechtshandhaving. In tekst 4 staat dat de drie gekraakte panden zijn
ontruimd. (r. 46-47)
• het beperken van de gelegenheid tot criminaliteit. In tekst 4 staat dat
voor elk van de drie panden een beveiliger staat. (r. 48-49)

20

1
1

1
1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
− noemen van conflictmodel en uitleg dat dit model in tekst 4 te
herkennen is, met gebruik van een kenmerk van het conflictmodel
− gebruik van voorbeeld uit tekst 4 om het conflictmodel te illustreren
voorbeeld van een juist antwoord:
− Het conflictmodel is te herkennen omdat de krakers strijdmiddelen
inzetten om hun doel te bereiken.
− Dit blijkt bijvoorbeeld uit het blokkeren van de deur van het pand om de
kraakpanden te behouden. (r. 35-36)

21

indien noemen van conflictmodel met uitleg en voorbeeld uit
tekst 4 juist
indien alleen noemen van conflictmodel met uitleg juist
indien alleen voorbeeld uit tekst 4 juist

2
1
0

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een andere factor dan compromisbereidheid die belangrijk is voor het
slagen van een effectieve samenwerking
• een voorbeeld uit tekst 4 van deze factor

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• onderling vertrouwen
• Krakers geven hun identiteitspapieren en telefoons mee aan anderen.
(r. 36-38)
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Antwoord

Scores

maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
een uitleg met behulp van tekst 5 dat de kraakbeweging in haar glorietijd
macht had, met:
− gebruik van het element van het inzetten van hulpbronnen
− een voorbeeld uit tekst 5 van dit element
− gebruik van het element van doelstellingen bereiken of
handelingsmogelijkheden van anderen te beïnvloeden
− een voorbeeld uit tekst 5 van dit element
voorbeeld van een juist antwoord:
− In de glorietijd had de kraakbeweging het vermogen om de media als
hulpbron in te zetten.
− In tekst 5 staat dat de kraakbeweging beschikte over eigen ‘binnenmedia’, positieve aandacht kreeg in reguliere media en zeer goed in
staat was haar boodschap te verkondigen. (r. 8-13)
− Met deze media-aandacht kon de kraakbeweging haar doelen
bereiken, namelijk aanpak van woningnood en leegstand.
− In tekst 5 staat dat er een leegstandswet kwam. (r. 32-34)
voor elk element geldt:
indien gebruik van element en voorbeeld uit tekst 5 juist
indien alleen gebruik van element juist
indien alleen voorbeeld uit tekst 5 juist

23

2
1
0

maximumscore 1
een juist antwoord bevat:
een verandering van het frame over kraken die in tekst 5 is te herkennen,
met gebruik van een omschrijving van het begrip frame uit de
mediaframing-hypothese
voorbeeld van een juist antwoord:
In de glorietijd werd het onderwerp kraken vooral belicht vanuit de
invalshoek van woningnood en leegstand, terwijl in de tijd van de neergang
het onderwerp kraken vooral werd belicht vanuit de invalshoek van
criminaliteit.
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Antwoord
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maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
een redenering met behulp van tekst 5 waarom een kraakverbod in de
glorietijd van de kraakbeweging niet werd ingevoerd, met gebruik van
kraakbeweging/Eerste Kamer en:
• een barrière uit het barrièremodel
• een voorbeeld van deze barrière uit tekst 5
• een omschrijving van het begrip hindermacht of realisatiemacht
voorbeelden van een juist antwoord:
(kraakbeweging als betrokkene)
• De kraakbeweging wist aandacht in de media en de politiek te creëren
voor een ander probleem dan het kraken. Dus de politieke (en media-)
aandacht die de kraakbeweging wist te creëren vormde een barrière.
Deze barrière speelde in de fase van het beslissen over de noodzaak
van een beleidsmatige oplossing van het probleem
• Uit tekst 5 blijkt namelijk dat de kraakbeweging er voor wist te zorgen
dat de problemen van woningnood en leegstand in de politieke
besluitvorming als belangrijker werden gezien dan het kraken. (r. 2934)
• De kraakbeweging kon zo een kraakverbod voorkomen. Omdat de
kraakbeweging dus beleidsvorming kon tegenhouden had deze
hindermacht. Hierdoor was een kraakverbod in de glorietijd niet
haalbaar

1
1
1

1

1

1

of
(Eerste Kamer als betrokkene)
• De Eerste Kamer vond een ander probleem dan het kraken
belangrijker. Dus de noodzaak voor het oplossen van een ander
probleem vormde een barrière. Deze barrière speelde in de fase van
het beslissen over de noodzaak van een beleidsmatige oplossing van
het probleem van kraken
• Uit tekst 5 blijkt namelijk dat de Eerste Kamer de wet niet in
behandeling nam omdat deze samen moest gaan met een
leegstandswet. (r. 21-26)
• De Eerste Kamer kon zo een kraakverbod voorkomen. Omdat de
Eerste Kamer dus beleidsvorming kon tegenhouden had deze
hindermacht. Hierdoor was een kraakverbod in de glorietijd niet
haalbaar
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Antwoord

Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een uitleg op grond tekst 5 waaruit blijkt dat wat volgens de wet
strafbaar is, wordt beïnvloed door de opvattingen van degenen die de
politieke macht hebben en dat daarmee criminaliteit relatief is / wat
strafbaar is, tijdgebonden is, en dat daarmee criminaliteit relatief is
• gebruik van een voorbeeld uit tekst 5
voorbeeld van een juist antwoord:
• Uit tekst 5 blijkt dat het strafbaar stellen van kraken afhankelijk was
van de opvattingen van degenen die de politieke macht hadden.
Gedrag dat strafbaar gesteld is, valt onder criminaliteit en dus is
criminaliteit een relatief begrip
• In tekst 5 staat dat het kraakverbod er kwam in de tijd dat er een
verandering was van het politieke klimaat. (r. 35-41) Een verandering
van een politiek klimaat kan duiden op een verandering in opvattingen
van politieke machthebbers
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