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Opgave 3 Sport in de samenleving
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maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
• een beschrijving van de articulatiefunctie toegespitst op sport
• een uitleg van een kernconcept dat past bij de articulatiefunctie
• een beschrijving van de aggregatiefunctie toegespitst op sport
• een uitleg van een kernconcept dat past bij de aggregatiefunctie
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voorbeeld van een juist antwoord:
• Articulatiefunctie: het op de politieke agenda plaatsen van
maatschappelijke eisen en wensen, zoals de wens dat gemeenten
sportverenigingen ondersteunen
• Het kernconcept sociale cohesie past hierbij. Sportverenigingen
leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de sociale
cohesie in de gemeente: de mate en de kwaliteit van de bindingen
die mensen in een ruimer sociaal kader met elkaar hebben, nemen
toe
• Aggregatiefunctie: het tegen elkaar afwegen en bij elkaar brengen van
wensen, eisen en belangen onder andere op het gebied van sport op
grond van de ideologische uitgangspunten
• Het kernconcept ideologie past hierbij. Het belang van
sport/sportverenigingen wordt gemotiveerd of in samenhang gebracht
met een samenhangend geheel van beginselen en denkbeelden
over de meest wenselijke maatschappelijke verhoudingen
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• noemen van het kernconcept individualisering als verklaring van de
stijging van het aantal lidmaatschappen van NOC*NSF
• een verklaring met verwijzing naar een voorbeeld uit tekst 7
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voorbeeld van een juist antwoord:
• Door individualisering is de stijging van het aantal lidmaatschappen
van NOC*NSF te verklaren
• Mensen kiezen steeds vaker voor een individueel lidmaatschap,
rechtstreeks bij de sportbond (regels 42-43). Dit levert hen voordelen
op qua kosten e.d. Mensen kiezen veel meer zelf wanneer, waar en
hoe ze sporten. Hiermee kunnen ze het eigen leven vorm geven
zoals zij dit zelf willen
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maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
• noemen van de factor ‘niet-westerse herkomst’ van de ouders
• noemen van de factor ‘materiële deprivatie’ van de ouders
• een uitleg met behulp van een kernconcept waarom elk van deze twee
factoren de sportdeelname negatief beïnvloedt (per kernconcept
1 scorepunt)
voorbeeld van een juist antwoord:
• Uit de tabel kun je afleiden dat de factor ‘niet-westerse herkomst’ van
de ouders’
• en de factor ‘materiële deprivatie’ van de ouders het meest de
sportdeelname van kinderen negatief beïnvloeden
• Factor ‘niet-westerse herkomst’ van de ouders: De cultuur van ouders
van niet-westerse herkomst kan een verklaring zijn voor de geringe
sportdeelname van hun kinderen. Ouders van niet-westerse herkomst
kunnen minder waarde hechten aan het belang van sport voor
gezondheid en sociale ontwikkeling van hun kinderen dan meer
westerse ouders
• Factor ‘materiële deprivatie’ van de ouders: Deze factor kan gezien
worden als een indicator van sociale ongelijkheid. Kinderen van deze
categorie ouders hebben door gebrek aan materiële goederen als geld
minder kans op deelname aan hoog gewaarde zaken als deelname
aan sport / lidmaatschap van een sportvereniging

29

maximumscore 1
een juist antwoord bevat:
een uitleg dat er geen sprake is van representativiteit in veel gemeenten
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voorbeeld van een juist antwoord:
In de publicatie van het Mulier Instituur staat dat gemeenten op een aantal
onderdelen willen gaan bezuinigen. Uit figuur 3 blijkt dat de burgers op
deze onderdelen van sport- en beweegbeleid juist flink willen investeren.
Een klein percentage van de burgers wil bezuinigen op deze onderdelen.
Deze discrepantie tussen de plannen van de gemeenten en de opvattingen
van de burgers kan betekenen dat er in sommige/veel gemeenten geen
sprake meer is van representativiteit: de standpunten van de
volksvertegenwoordigers komen niet overeen met de meningen van
de meerderheid van de inwoners van gemeenten.
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een beschrijving van hoe voldaan kan worden aan de eis van
betrouwbaarheid
• een beschrijving van hoe voldaan kan worden aan de eis van
representativiteit
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voorbeeld van een juist antwoord:
• Eis van betrouwbaarheid: De onderzoekers moeten hebben gezorgd
voor ondubbelzinnige vragen in het onderzoek, zodat ieder die de
vragen beantwoordt deze op dezelfde wijze interpreteert. (Het
onderzoek wordt daardoor betrouwbaar: bij herhaling van dit
onderzoek verschijnen dezelfde resultaten.)
• Eis van representativiteit: De onderzoekers moeten ervoor zorgen dat
de steekproef een dwarsdoorsnede is van de bevolking vanaf 18 jaar.
De steekproef moet dan willekeurig/random/via loting getrokken
worden
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