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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
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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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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)
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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)
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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
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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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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
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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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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
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(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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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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