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Opgave 1 Geluk
1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een uitleg op grond van tekst 1 van de plaatsgebondenheid van cultuur,
met gebruik van:
• het kernconcept cultuur
• een voorbeeld uit tekst 1
voorbeeld van een juist antwoord:
• Cultuur is plaatsgebonden omdat de opvattingen over de kwaliteit en
vooruitgang van een samenleving tussen landen kunnen verschillen.
Opvattingen maken onderdeel uit van cultuur
• Uit tekst 1 blijkt een verschil in deze opvattingen tussen Bhutan en de
overige landen: in Bhutan telt als uitzondering het Bruto Nationaal
Geluk (BNG) boven de maat van het BBP als indicator voor kwaliteit en
vooruitgang (r. 28-32)

2

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een voordeel van mondelinge interviews als onderzoeksmethode voor
een onderzoek met de doelstelling informatie te verzamelen over de
redenen die mensen geven voor de mate waarin mensen zich gelukkig
voelen
• een nadeel van mondelinge interviews als onderzoeksmethode voor
een onderzoek met de doelstelling informatie te verzamelen over de
redenen die mensen geven voor de mate waarin mensen zich gelukkig
voelen
voorbeeld van een juist antwoord:
• (voordeel) In mondelinge interviews kunnen onderzoekers makkelijker
doorvragen om de redenen (motieven) te achterhalen
• (nadeel) In mondelinge interviews kunnen respondenten eerder
geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• aangeven dat je bij sociaalwetenschappelijk onderzoek meet wat je wilt
meten
• een uitleg wat je als onderzoeker moet doen om bij een onderzoek
naar redenen (motieven) te voldoen aan de eis van validiteit
voorbeeld van een juist antwoord:
• Met de eis van validiteit wordt bedoeld dat de onderzoeker meet wat hij
wil meten
• Om aan deze eis te voldoen moet de onderzoeker aan de
respondenten vragen stellen die daadwerkelijk leiden tot antwoorden
over de redenen (motieven) voor de mate waarin mensen zich gelukkig
voelen

4

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een uitleg op welke wijze selectief onthouden van invloed is op het
referentiekader van mensen, met gebruik van een omschrijving van het
begrip referentiekader
• een redenering op welke wijze dit referentiekader van invloed kan zijn
op het geluksgevoel van mensen, met gebruik van een omschrijving
van het begrip referentiekader
voorbeeld van een juist antwoord:
• Door selectief te onthouden, zal slechts een gedeelte van de
ervaringen van mensen onderdeel uitmaken van hun referentiekader bij
het bepalen van hun geluksgevoel. Iemands referentiekader bestaat
deels uit onthouden ervaringen
• Naarmate iemand bijvoorbeeld relatief meer positieve dan negatieve
ervaringen uit de afgelopen maand heeft onthouden, zal de waardering
die iemand toekent aan zijn ervaren gemiddelde geluksgevoel van de
afgelopen maand hoger zijn dan het daadwerkelijk ervaren
geluksgevoel in de afgelopen maand
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een uitleg over de rol van achtergrondkenmerken van de respondenten
voor de representativiteit van het onderzoek
• het gebruik van een omschrijving van het begrip representativiteit
voorbeeld van een juist antwoord:
• Als onderzoeker moet je ervoor zorgen dat de respondenten uit de
steekproef wat betreft achtergrondkenmerken overeenkomen met de
achtergrondkenmerken van alle personen waar je in het onderzoek
uitspraken over wilt doen
• Een steekproef is representatief als de respondenten uit de steekproef
overeenkomen met alle personen waarover je uitspraken wilt doen

6

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een omschrijving van het begrip sociale identiteit
• een uitleg waarom met de vraag die aan Brabanders is gesteld de
sociale identiteit van Brabanders wordt gemeten, met gebruik van een
omschrijving van het begrip sociale identiteit
voorbeeld van een juist antwoord:
• De sociale identiteit is dat deel van iemands zelfbeeld dat is afgeleid
van zijn kennis over de groep(en) waar hij deel van uitmaakt
• Met de vraag wordt de sociale identiteit van Brabanders gemeten
omdat er wordt gevraagd naar het zelfbeeld van de respondenten dat
is afgeleid van de kennis over de groep Brabanders waar zij deel van
uitmaken
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maximumscore 1
een juist antwoord bevat:
een uitleg welk kernconcept in de vraag over vrijwilligerswerk te herkennen
is, met gebruik en noemen van dit kernconcept
voorbeeld van een juist antwoord:
Als mensen zonder betaling werk verrichten voor bijvoorbeeld een
maatschappelijke organisatie, dan kan dit iets zeggen over de bereidheid
van mensen om zich voor deze organisatie in te zetten voor het
welzijn van andere mensen. Dit zijn elementen van het kernconcept
sociale cohesie.
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een juist antwoord bevat:
een uitleg dat het rechtssysteem een sociale institutie is, met gebruik van
het kernconcept sociale institutie
voorbeeld van een juist antwoord:
Het rechtssysteem bestaat uit wetten oftewel geformaliseerde
rechtsregels. Als bijvoorbeeld burgers de wet overtreden, dan kunnen zij
door de rechter een straf opgelegd krijgen. Het opleggen van straffen is
een manier om het gedrag van burgers te reguleren. Dit zijn elementen
van het kernconcept sociale institutie
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