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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 1 
• een voorbeeld uit tekst 1 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 1 

• 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 1 

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 1 
• het hoofdconcept binding 1 

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 1 

• 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  1 

Vraag Antwoord Scores 

1
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Vraag Antwoord Scores 

3 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 1 
• het kernconcept socialisatie 1 

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 1 

• 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 1 

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 1 

• een uitleg met gebruik van de boodschap om de overlappende
sekserollen te onderbouwen 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit de boodschap blijkt dat men uitgaat van een overlap van

sekserollen, wat past bij een feminiene cultuur 1 
• 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 1 
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