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Opgave 2 Kermismensen
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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
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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
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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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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.
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