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Antwoord

Scores

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.

13

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
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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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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
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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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