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Opgave 4 Personen die verward gedrag vertonen
21

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een redenering op grond van tekst 5 dat er bij de problematiek van
personen die verward gedrag vertonen sprake is van een politiek
vraagstuk, met gebruik van:
• een voorbeeld uit tekst 5
• verschaffen van veiligheid/handhaven van openbare orde als
basisfunctie van staat

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• In tekst 5 staat dat de politie een stijging registreert van het aantal
incidenten met overlast door personen met verward gedrag (r. 33-36)
• Overlast kan een bedreiging vormen voor de openbare orde. Het
handhaven van de openbare orde om zo te zorgen voor veiligheid voor
burgers is een basisfunctie van de staat. De problematiek van
personen die verward gedrag vertonen is daardoor een politiek
vraagstuk
22

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een voorbeeld van een nurturefactor uit tekst 5 als mogelijke verklaring
voor verward gedrag
• een voorbeeld van een naturefactor uit tekst 5 als mogelijke verklaring
voor verward gedrag
voorbeeld van een juist antwoord:
• Een voorbeeld van een nurturefactor is dakloosheid (r. 12)
• Een voorbeeld van een naturefactor is een licht verstandelijke
beperking (r. 8-9)
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maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
a
• een redenering op grond van het tekstfragment dat in berichtgeving
over personen die verward gedrag vertonen sprake kan zijn van
framing
b
een redenering op welke wijze deze framing kan leiden tot stereotypering
van personen die verward gedrag vertonen, met gebruik van:
• een omschrijving van het begrip stereotype
• een voorbeeld van een stereotype met behulp van tekst 5

1

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
a
• Door in de berichtgeving personen die verward gedrag vertonen in
verband te brengen met gevaarlijke incidenten kan het onderwerp
rondom deze personen vanuit het perspectief van gevaar worden
uitgelegd. Er is dan sprake van framing
b
• Als in berichtgeving personen die verward gedrag vertonen in verband
worden gebracht met gevaar, kan dit ervoor zorgen dat het publiek een
gegeneraliseerd beeld krijgt van deze personen
• Het stereotiepe beeld kan bijvoorbeeld zijn dat alle personen die
verward gedrag vertonen een gevaar zijn voor de samenleving

1

maximumscore 4
a
een juist antwoord bevat:
een argument voor de stelling, met:
• een voorbeeld uit tekst 6
• gebruik van een kenmerk van het proces van individualisering

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Bij de Eigen Kracht-conferenties wordt er een plan gemaakt waarbij de
regie in handen blijft van de persoon of personen om wie het gaat
(r. 19-22)
• Een kenmerk van individualisering is dat individuen in toenemende
mate hun eigen leven moeten gaan plannen en inrichten. Uit het
voorbeeld blijkt dat het zelf plannen en inrichten door de personen
centraal staat. Eigen Kracht-conferenties zijn in die zin dus
kenmerkend voor een geïndividualiseerde samenleving
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b
een juist antwoord bevat:
een argument tegen de stelling, met:
• een voorbeeld uit tekst 6
• gebruik van een ander kenmerk van het proces van individualisering
voorbeeld van een juist antwoord:
• Bij de Eigen Kracht-conferenties staat de relatie tussen mensen met
een hulpvraag en familie en bekenden centraal (r. 9-13)
• Een kenmerk van individualisering is dat mensen voor hulpverlening
minder afhankelijk zijn geworden van / minder verbonden zijn met
traditionele instituties zoals familie. Eigen Kracht-conferenties zijn in
die zin dus niet kenmerkend voor een geïndividualiseerde samenleving
25
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een uitleg bij welke politieke stroming de Eigen Kracht-conferenties
passen, met:
− gebruik van een uitgangspunt van deze stroming
− een voorbeeld uit tekst 6
voorbeeld van een juist antwoord:
• De Eigen Kracht-conferenties passen bij het confessionele
uitgangspunt van gespreide verantwoordelijkheid.
• Kenmerkend voor de Eigen Kracht-conferenties is namelijk dat, naast
hulpverleners en andere professionals, de familie en bekenden een
grote rol spelen bij mensen die hulpverlening nodig hebben (r. 9-13).
indien gebruik van uitgangspunt en voorbeeld uit tekst 6 juist
indien alleen gebruik van uitgangspunt juist
indien alleen voorbeeld uit tekst 6 juist
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