maatschappijwetenschappen pilot vwo 2018-I
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Opgave 1 Criminaliteit in de regio Streuvelland
1

maximumscore 1
Het verband is beschreven als een correlatie omdat alleen de samenhang
tussen daderschap en slachtofferschap beschreven wordt. Het verband is
niet beschreven als een causaal verband. Er staat niet dat daderschap een
directe oorzaak is voor de grotere kans op slachtofferschap.

2

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een uitleg waaruit blijkt dat tabel 1 het verband tussen slachtofferschap en
daderschap beschrijft vanuit het hoofdconcept binding en het kernconcept
sociale cohesie of groepsvorming, met:
• gebruik van het hoofdconcept binding
• het noemen van de indicator uit tabel 1 en gebruik van het kernconcept
sociale cohesie of groepsvorming
voorbeeld van een juist antwoord:
• Tabel 1 beschrijft vriendschappen tussen slachtoffers en daders.
Vriendschappen zijn hier relaties tussen slachtoffers en
daders/slachtoffers en relaties zijn een element van binding
• Een van de indicatoren die is gebruikt in dit onderzoek is de mate van
contact van slachtoffers met dadervrienden. De mate van contact zegt
iets over het gevoel een vriendengroep te zijn en daarmee over sociale
cohesie / over het tot stand komen van bindingen tussen meer dan
twee mensen en daarmee over groepsvorming
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Antwoord

Scores

maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
a
• een beschrijving van de significante correlatie voor het kenmerk
‘percentage vrienden dat dader is’ of het kenmerk ‘mate van contact
met dadervrienden’ uit tabel 1
b
• een verklaring voor de significante correlatie uit tabel 1 met gebruik
van het kernconcept socialisatie met de elementen ‘omgang met
anderen’ en ‘overdracht en eigen maken van cultuur’
c
• een uitleg van welke vorm van socialisatie sprake is bij deze verklaring
met een kenmerk van de gekozen vorm van socialisatie
voorbeeld van een juist antwoord:
a
• Hoe hoger het percentage dadervrienden van het slachtoffer, des te
groter de kans dat hij/zij de afgelopen 12 maanden een delict heeft
gepleegd
of
• Hoe vaker het slachtoffer contact heeft met dadervrienden, des te
groter de kans dat hij/zij de afgelopen 12 maanden een delict heeft
gepleegd
b
• Dit verband tussen het percentage dadervrienden / mate van contact
met dadervrienden en het plegen van delicten is te verklaren met
socialisatie. Contact tussen slachtoffers en hun dadervrienden is een
vorm van omgang met elkaar. Door omgang met vrienden kunnen
dadervrienden criminele waarden en normen overdragen aan vrienden,
die zich zo een meer criminele cultuur eigen maken. Door het eigen
maken van een criminele cultuur neemt de kans toe zelf dader te
worden
c
• Er is hier sprake van primaire socialisatie, want vriendschappen zijn
directe/persoonlijke relaties
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Antwoord

Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een uitleg met een eigen voorbeeld waaruit blijkt dat daders van
veelvoorkomende criminaliteit een groep te noemen zijn als zij interactie
hebben en als zij gedeelde waarden en normen hebben (per kenmerk
1 scorepunt)
voorbeeld van een juist antwoord:
• Daders van criminaliteit zijn een groep wanneer zij bijvoorbeeld
vanwege hun daderschap samenkomen in een bende. Ze hebben
hierdoor interactie en dat is een kenmerk van een groep
• Wanneer zij door de gedeelde ervaringen en interactie
gemeenschappelijke waarden en normen ontwikkelen, bijvoorbeeld
benderegels, zijn zij een groep. Het hebben van gedeelde waarden en
normen is een kenmerk van een groep

5

B

6

maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
• een formulering van een meetbare en eenduidige gesloten
enquêtevraag die meet in hoeverre alcoholgebruik deel uitmaakt van
de cultuur van jongvolwassen
• vier helder omschreven en elkaar uitsluitende antwoordmogelijkheden
voor de respondent die aansluiten bij de formulering van de
enquêtevraag
• een uitleg waarom met het afnemen van de enquêtevraag gemeten
wordt in hoeverre alcoholgebruik deel uitmaakt van de cultuur van
jongvolwassen, met gebruik van het kernconcept cultuur
voorbeeld van een juist antwoord:
• (enquêtevraag) Hoeveel glazen alcohol drinken is in jouw
vriendengroep gebruikelijk, per persoon per week?
• (antwoordmogelijkheden)
A 0 - 3 glazen
B 4 - 8 glazen
C 9 - 15 glazen
D 16 glazen of meer
• De norm over de regelmaat van alcoholgebruik die jongvolwassenen
als lid van een vriendengroep hebben verworven geeft een indicatie
van de cultuur van die groep

1

1

1
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Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan een enquêtevraag met het woord ‘cultuur’.
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3

www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2018-I
Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 2 Voedsel
7

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
a
• een uitleg dat de ontwikkeling het beste met de groep
afhankelijkheidstheorieën is te verklaren, met gebruik van een kenmerk
van afhankelijkheidstheorieën
b
• een uitleg welk kernconcept te herkennen is in een verklaring van de
ontwikkeling, met gebruik van het kernconcept macht
voorbeeld van een juist antwoord:
a
• De ontwikkeling is het best te verklaren met de groep
afhankelijkheidstheorieën. De ontwikkeling is te verklaren vanuit de
scheve machtsverhoudingen tussen de meer welvarende landen en de
minst ontwikkelde landen. De welvarende landen kunnen onder andere
met subsidies voor het dumpen van voedsel de positie van de minst
ontwikkelde landen veranderen. Scheve machtsverhoudingen als
verklaring voor onderontwikkeling is een kenmerk van de
afhankelijkheidstheorieën
b
• In deze verklaring vanuit de groep afhankelijkheidstheorieën is het
kernconcept macht te herkennen, omdat de meer welvarende landen
het vermogen hebben om hulpbronnen in te zetten, zoals subsidies
voor het dumpen van voedsel. Daarmee verkleinen zij de
handelingsmogelijkheden van de minder ontwikkelde landen om hun
voedsel te exporteren

1

1

1

1

Opmerking
De kernconcepten globalisering en sociale ongelijkheid zijn eveneens
correcte antwoorden mits in de uitleg een correcte verklaring van de
ontwikkeling wordt gegeven.
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• het gebruik van een voorbeeld uit figuur 1 waaruit blijkt dat bedrijven
uit de sojaketen onderling afhankelijk zijn
• een uitleg dat bedrijven economische of cognitieve bindingen hebben
bij de productie en distributie van voedsel als schaars goed
voorbeeld van een juist antwoord:
• Uit figuur 1 blijkt dat er sprake is van onderlinge afhankelijkheden
tussen bedrijven uit de sojaketen voor de productie van sojaproducten.
Veehouderijen gebruiken bijvoorbeeld veevoer voor kippen. Dit
veevoer wordt met sojameel gemaakt door raffinaderijen.
Veehouderijen en raffinaderijen zijn dus van elkaar afhankelijk
• Bedrijven uit de sojaketen zijn voor de productie en distributie van
sojaproducten met elkaar verbonden. Soja is een schaars goed dus er
is sprake van economische bindingen

9

10

1
1

1

1

maximumscore 1
taakdifferentiatie / een ver doorgevoerde specialisatie / arbeidsverdeling /
arbeidsdeling
maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een uitleg waaruit blijkt dat de productie van soja voor de
sojaleverancier minder betekenisvol wordt en dat daardoor
vervreemding kan optreden
• De netwerken zijn grootschaliger/uitgestrekter/op mondiale schaal
/ De netwerken bestaan uit lossere contacten / zijn meer anoniem

1

voorbeeld van een juist antwoord:
• De Braziliaanse sojaleverancier weet niet door wie en waarvoor de
soja in Nederland wordt gebruikt. Dit kan ervoor zorgen dat deze het
gevoel krijgt geen invloed te hebben op wat er met zijn product
gebeurt. De productie van soja kan daardoor minder betekenisvol
worden. Deze leverancier kan vervreemden van zijn/haar product
• De netwerken zijn grootschaliger

1
1
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een uitleg dat er sprake is van sociale ongelijkheid tussen
cacaoboeren en andere actoren, met gebruik van het kernconcept
sociale ongelijkheid met de elementen ‘verschillen tussen groepen’ en
‘een ongelijke verdeling van schaarse en hooggewaardeerde zaken /
ongelijke behandeling / ongelijke waardering’
• een voorbeeld uit tekst 1 waaruit blijkt dat er sociale ongelijkheid is
tussen cacaoboeren en andere actoren
voorbeeld van een juist antwoord:
• Verschillen tussen betrokkenen in de cacao-industrie leiden tot een
ongelijke verdeling van schaarse en hooggewaardeerde zaken,
namelijk inkomsten uit de productie en verwerking van cacao
• In tekst 1 staat dat cacaoboeren veel minder verdienen aan cacao dan
de chocolademakers en supermarkten (r. 22-27). Dit verschil in
inkomsten wijst op sociale ongelijkheid tussen cacaoboeren en
verwerkers en verkopers van cacaoproducten

12

13

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• gedeelde belangen als motief voor samenwerking
• gebruik van informatie uit tekst 1 waaruit deze gedeelde belangen
blijken

1
1

1

1

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Het motief van gedeelde belangen is in tekst 1 te herkennen bij het
streven naar fairtrade in de cacao-industrie
• Dit blijkt uit tekst 1 omdat actoren op elkaar aangewezen zijn voor de
productie en verwerking van cacao. Alle spelers moeten met elkaar om
de tafel gaan zitten, anders is er zowel voor de cacaoboeren geen
toekomst (r. 65-67) als voor de verwerkers van cacao geen markt meer
(r. 62-64)

1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• gemeenschappelijke morele overtuigingen
• een eigen voorbeeld van deze sociale stabilisator gebaseerd op tekst 1

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• gemeenschappelijke morele overtuigingen
• de overtuiging dat cacaoboeren een leefbaar inkomen moeten kunnen
halen uit hun productie van cacao
Een eveneens correct voorbeeld van een juist antwoord is:



1

1
1

institutie
kartelwaakhond
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Opgave 3 Het Arctisch gebied
14

maximumscore 1
Intergouvernementele samenwerking. Citaat: “Beslissingen van de
Arctische Raad worden genomen op basis van consensus tussen de acht
Arctische Staten” (r. 44-47).

15

maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
• een kenmerk van de VN Veiligheidsraad waaruit blijkt dat deze raad
over een politieke machtsbron beschikt
• een kenmerk van de Arctische Raad uit tekst 2 waaruit blijkt dat deze
raad niet over een politieke machtsbron beschikt
• het verschil tussen de twee raden, met gebruikmaking van de
omschrijving van politieke machtsbronnen
• de conclusie dat de VN Veiligsheidsraad meer macht heeft dan de
Arctische Raad met gebruikmaking van het kernconcept macht
voorbeeld van een juist antwoord:
• De VN Veiligheidsraad kan bindende sancties aan staten opleggen
• In tekst 2 staat dat de Arctische Raad geen afspraken kan opleggen
aan staten (r. 57-60)
• Met het kunnen opleggen van sancties aan staten en dus het legitiem
dwang uit kunnen oefenen op staten heeft de VN Veiligheidsraad een
politieke machtsbron, die de Arctische Raad niet heeft
• Daarmee heeft de VN Veiligheidsraad wél het vermogen om voldoende
hulpbronnen, zoals sancties, in te zetten waardoor de
handelingsmogelijkheden van de staten kan worden beperkt, terwijl de
Arctische Raad de gemaakte afspraken niet kan opleggen. De
VN Veiligheidsraad heeft dus meer macht dan de Arctische Raad
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17

Antwoord

Scores

maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
• twee kenmerken van de liberale theorieën (per kenmerk 1 scorepunt)
• bij elk kenmerk het gebruik van een voorbeeld uit tekst 2 om dit
kenmerk uit te leggen (per voorbeeld 1 scorepunt)

2
2

voorbeeld van een juist antwoord:
• Volgens de liberale theorieën wordt door de relaties met andere
actoren zoals non-gouvernementele organisaties de handelingsruimte
van staten ingeperkt
• Uit tekst 2 blijkt dat de staten die samenwerken in de Arctische Raad
bij besluiten rekening moeten houden met deze non-gouvernementele
organisaties, namelijk de Arctische inheemse organisaties (r. 47-49)
• Volgens de liberale theorieën worden internationale verhoudingen ook
door niet-militaire aspecten bepaald
• Uit tekst 2 blijkt dat staten uit de Arctische Raad samenwerken
vanwege niet-militaire aspecten. Individuele staten zijn samen
verantwoordelijk voor milieuaspecten, zoals het belang van duurzame
ontwikkeling en milieubescherming (r. 8-14)

1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een uitleg dat er een verschil is tussen representatie en representativiteit
van de Arctische inheemse bevolking bij de besluitvorming in de Arctische
Raad, met gebruik van:
• het kernconcept representatie met een voorbeeld uit tekst 2
• het kernconcept representativiteit met een voorbeeld uit tekst 2

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• In tekst 2 staat dat zes organisaties, die de Arctische inheemse
bevolking representeren, een status van Permanente Deelnemer
hebben in de Arctische Raad (r. 21-25). De organisaties
vertegenwoordigen dus de Arctische inheemse bevolking door namens
hen in de Arctische Raad op te treden. Er is dan sprake van
representatie
• Deze representatie betekent echter niet noodzakelijk representativiteit.
In tekst 2 staat dat de beslissingen door de leden van de Arctische
Raad worden genomen. De Permanente Deelnemers, die de Arctische
inheemse bevolking representeren, worden geraadpleegd en
betrokken. De Permanente Deelnemers hebben een adviserende rol,
geen beslissende rol (r. 44-49). Dat betekent dat uiteindelijke besluiten
van de Arctische Raad niet overeen hoeven te komen met de
standpunten van de organisaties die de Arctische inheemse bevolking
vertegenwoordigen
www.examenstick.nl
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een uitleg dat de Arctische Raad een politieke institutie is, met gebruik
van:
• het kernconcept politieke institutie
• een voorbeeld van het kernconcept politieke institutie uit tekst 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• De Arctische Raad is een politieke institutie omdat er sprake is van
vastgelegde en daarmee geformaliseerde regels voor onder andere
staten en organisaties uit het Arctisch gebied. Deze regels bepalen
onder andere de verhouding tussen staten en organisaties bij politieke
besluiten die in de Arctische Raad worden genomen
• Een voorbeeld van een dergelijke regel is dat bij besluitvorming de
Permanente Deelnemers actief moeten worden geraadpleegd en
betrokken (r. 44-49)

19

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een uitleg of er wel of geen conflict is over de claims, met gebruik van:
• het kernconcept conflict
• een voorbeeld van het kernconcept conflict uit tekst 3
voorbeeld van een juist antwoord:
• Er is bij de claims in het Arctisch gebied op grond van tekst 3 geen
sprake van een conflict. Uit tekst 3 blijkt dat staten bij overlappende
claims elkaar niet tegenwerken om hun doel, namelijk het erkend
krijgen van de claims, te bereiken
• Dit blijkt uit tekst 3 omdat bij overlappende claims alle Arctische staten
zich tot nu toe aan het VN Zeerechtverdrag houden (r. 34-36)

1
1

1

1

1
1

1
1

of
•

•

Er is bij de claims in het Arctisch gebied op grond van tekst 3 wel
sprake van een conflict. Uit tekst 3 blijkt dat staten verschillende
doelen hebben en elkaar daarin tegenwerken
Dit blijkt uit tekst 3 omdat bijvoorbeeld Rusland, Noorwegen en
Denemarken overlappend noodpoolgebied claimen (r. 18-22)
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maximumscore 1
een juist antwoord bevat:
een onderzoeksvraag om te onderzoeken of de zeggenschap van de CLCS
als legitiem wordt beschouwd
voorbeeld van een juist antwoord:
In hoeverre accepteren de betrokken actoren de zeggenschap van de
CLCS bij de besluitvorming over claims in het Arctisch gebied?
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als de woorden ‘politiek’ of ‘gezag’ zijn
gebruikt.

Opgave 4 De opmars van de robot
21

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een uitleg dat in het gedachte-experiment in tekst 4 het conflictparadigma
het meest herkenbaar is, met gebruik van de volgende twee kenmerken
van het paradigma met informatie over deze kenmerken uit tekst 4:
• door maatschappelijke veranderingen kunnen opnieuw
maatschappelijke tegenstellingen ontstaan
• ongelijkheid is gebaseerd op machtsverschillen
voorbeeld van een juist antwoord:
• Het meest herkenbaar is het conflictparadigma omdat door
maatschappelijke veranderingen, namelijk veranderingen op de
arbeidsmarkt als gevolg van robotisering (r. 16-21), opnieuw
maatschappelijke tegenstellingen tussen werknemers en
kapitaalbezitters kunnen ontstaan (r. 11-12)
• Robotisering kan zorgen voor meer inkomensongelijkheid tussen
werknemers en kapitaalbezitters. Deze inkomensongelijkheid is
gebaseerd op machtsverschillen omdat kapitaalbezitters door winst uit
machines meer macht zullen krijgen ten opzichte van werknemers die
door robotisering werkloos kunnen worden (r. 31-38)
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maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
a
• het noemen van het toenemende verschil in het
werkgelegenheidsaandeel tussen non-routinematige en routinematige
taken uit figuur 2 en geven van mogelijk gevolg voor de verhoudingen
tussen werknemers op de arbeidsmarkt
b
een uitleg van het gevolg, met gebruik van:
• het begrip cultureel kapitaal
• het kernconcept sociale ongelijkheid
voorbeeld van een juist antwoord:
a
• Uit figuur 2 blijkt dat het aandeel in de werkgelegenheid van beroepen
met volledig non-routinematige taken in 2012 ten opzichte van 1996 is
toegenomen, terwijl het aandeel in de werkgelegenheid van beroepen
met volledig routinematige taken in 2012 ten opzichte van 1996 is
afgenomen. Dit oplopend verschil in werkgelegenheidsaandeel kan
zorgen voor een ongelijke verdeling van kansen op de arbeidsmarkt
tussen huidige werknemers en toekomstige werknemers / tussen
werknemers met non-routinematige taken en werknemers met
routinematige taken
b
• Uit de toelichting bij figuur 2 blijkt dat voor non-routinematige taken
andere vaardigheden nodig zijn dan voor routinematige taken. Het
beheersen van vaardigheden is een onderdeel van een competentie
die nodig is voor het verwerven van een hogere positie op de
arbeidsmarkt. Deze vaardigheden zijn dus cultureel kapitaal
• Als werknemers die vooral routinematige taken hebben uitgevoerd,
zonder scholing gaan concurreren met werknemers die wel deze
vaardigheden hebben geleerd, kan dit leiden tot sociale ongelijkheid.
Verschillen in cultureel kapitaal tussen werknemers kunnen dan zorgen
voor een ongelijke verdeling van werkgelegenheid als schaars en
hooggewaardeerde zaak
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Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een factor die de mate van acceptatie van nieuwe technologie kan
beïnvloeden, die afhangt van:
• betekenisverlening/interpretaties, volgens het
sociaalconstructivisme-paradigma
• kosten-batenafweging, volgens het rationele actor-paradigma

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• De mate waarin nieuwe technologie maatschappelijk zal worden
geaccepteerd, is volgens het sociaalconstructivisme-paradigma
afhankelijk van onder andere de positieve betekenis die mensen geven
aan deze technologie
• De mate waarin nieuwe technologie maatschappelijk zal worden
geaccepteerd, is volgens het rationele actor-paradigma afhankelijk van
de baten van deze technologie ten opzichte van de kosten
24

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een uitleg dat in tekst 5 onzekerheidsmijding herkenbaar is, met gebruik
van:
• lage of hoge onzekerheidsmijding volgens de dimensie van Hofstede
• een voorbeeld uit tekst 5
voorbeeld van een juist antwoord:
• Tekst 5 past in een cultuur met een lage onzekerheidsmijding. Daarin
kunnen mensen een positieve houding hebben tegenover robotisering.
Nieuwe technologie kan als oplossing voor ongewenste situaties
worden gezien
• In tekst 5 staat dat de overheid kansen kan creëren door te stimuleren
dat veel meer mensen hun brood kunnen verdienen in de digitale
economie (r. 1-4)

1

1

1
1

1

1

of
•

•

Het fragment past in een cultuur met een hoge onzekerheidsmijding.
Daarin kunnen mensen een negatieve houding hebben tegenover
robotisering. Nieuwe technologie kan als bedreiging worden gezien
door onzekere situaties
In tekst 5 staat dat er geïnnoveerd moet worden ten behoeve van
vooral arme bevolkingsgroepen, anders kunnen zij worden uitgesloten
(r. 16-18)
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Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• het noemen van de socialistische/sociaaldemocratische stroming en
een uitleg met het uitgangspunt gelijkwaardigheid/sociale gelijkheid bij
het gebruik van ICT
• een voorbeeld uit tekst 5 bij het uitgangspunt
voorbeeld van een juist antwoord:
• In de aanbevelingen is de socialistische stroming het meest te
herkennen omdat de aanbevelingen gaan over het creëren van gelijke
kansen voor burgers bij het gebruik van ICT. Dit past bij het
uitgangspunt van gelijkwaardigheid
• Een voorbeeld hiervan is het zorgen voor innovaties voor arme
bevolkingsgroepen (r. 16-18)

26

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• de fase van omzetting/conversie
• een uitleg waaruit blijkt dat het Rathenau Instituut informatie verschaft
voor de subfase beleidsvoorbereiding
voorbeeld van een juist antwoord:
• de fase van omzetting
• Uit tekst 6 blijkt dat het Rathenau Instituut is gevraagd om informatie te
verzamelen en te analyseren, zodat de Tweede Kamer daarmee
adviezen kan formuleren over het te voeren beleid over de gevolgen
van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Er is dus
sprake van beleidsvoorbereiding
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