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Opgave 2  Digitale nomaden 

9 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat in het verschijnsel digitale nomaden een wereldwijde

geglobaliseerde samenleving te herkennen is, met een toepassing van 
het kernconcept globalisering 1 

• informatie uit tekst 2 waaruit globalisering blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Digitale nomaden werken op afstand en trekken al werkend de wereld

over. Werk en contacten zijn niet gebonden aan plaats, maar vinden op 
afstand en over landsgrenzen heen plaats (r. 1-14; 27-32). / Digitale 
nomaden van over heel de wereld hebben onderling contact via 
facebookgroepen en in ‘nomadenhubs’ (r. 33-49) 1 

• Hieruit blijkt dat er sprake is van uitgebreide contacten en
afhankelijkheden over zeer grote afstanden en over landsgrenzen heen 
en tussen mensen uit verschillende landen. Er is dus een wereldwijde 
geglobaliseerde samenleving te herkennen  1 

10 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat er sprake is van binding tussen digitale nomaden, met

een toepassing van het hoofdconcept binding 1 
• twee typen bindingen die bestaan tussen digitale nomaden, met bij

elk type binding een ander voorbeeld uit tekst 2 
(per type binding met een voorbeeld uit de tekst: 1 scorepunt) 2 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is sprake van binding tussen digitale nomaden omdat uit

tekst 2 blijkt dat digitale nomaden relaties onderhouden en onderling 
afhankelijk zijn 1 

• Uit tekst 2 blijkt dat digitale nomaden samen een huis huren (r. 72-75).
Zij hebben dus economische bindingen met elkaar 1 

• Sokolova zegt dat je op een nieuwe plek nooit hoeft na te denken over
nieuwe vrienden maken, omdat je al ergens bij hoort (r. 56-58). Daarin 
komt naar voren dat digitale nomaden positieve gevoelens voor elkaar 
hebben. Ze hebben dus affectieve bindingen 1 
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11 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een argumentatie dat ‘digital nomad’ een 
identiteit is, met een toepassing van het kernconcept identiteit en 
informatie uit regel 43 tot en met 49 van tekst 2 waaruit het kernconcept 
identiteit blijkt.  

voorbeeld van een juist antwoord:  
Uit regel 43-49 van tekst 2 blijkt dat er tienduizenden mensen lid zijn van 
facebookgroepen met de naam ‘digital nomads’ erin. Hieruit valt af te 
leiden dat zij zichzelf zien als een digitale nomade en dit beeld door lid te 
zijn van de facebookgroep ook uitdragen naar anderen. ‘Digital nomad’ is 
dus een identiteit.  

12 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat er in de gemeenschap van digitale nomaden sprake is

van sociale cohesie, met een toepassing van het kernconcept sociale 
cohesie 1

• informatie uit regel 43 tot en met 86 van tekst 2 waaruit het
kernconcept sociale cohesie blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 2 blijkt dat een digitale nomade volgens Sokolova op een

nieuwe plek nooit hoeft na te denken over nieuwe vrienden maken, 
omdat hij al ergens bij hoort (r. 56-58) 1 

• Er is dus sprake van sociale cohesie: onder digitale nomaden heerst
het gevoel een groep te zijn / lid te zijn van eenzelfde gemeenschap 1 

13 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• de factor gedeelde normen en waarden (saamhorigheidsbesef) 1 
• een voorbeeld van deze factor uit regel 72 tot en met 86 van tekst 2 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Digitale nomaden delen volgens Hobbel en Tangelder hun afkeur van

het ‘werken om het werken’ en het 9-tot-5-systeem (r. 76-84) 1 
• Zij delen de afkeur van deze norm (om te ‘werken om het werken’ / om

te werken volgens het 9-tot-5-systeem). Gedeelde normen en waarden 
zijn een factor die de sociale cohesie kan bevorderen 1 
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14 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat twee kenmerken van het proces van 
individualisering die te herkennen zijn in het leven dat digitale nomaden 
leiden in vergelijking met de vorige generatie, met bij beide kenmerken een 
voorbeeld uit regel 60 tot en met 86 van tekst 2 waaruit het kenmerk blijkt 
(per kenmerk met bijpassend voorbeeld 1 scorepunt). 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In het leven dat digitale nomaden leiden in vergelijking met de vorige

generatie is het kenmerk van het proces van individualisering te 
herkennen dat individuen in toenemende mate hun eigen leven 
plannen en inrichten. 
Dit blijkt uit tekst 2: digitale nomaden leiden een onconventioneel leven 
(r. 65-66) 1 

• Daarnaast is het kenmerk van individualisering te herkennen dat van
individuen veel meer dan vroeger wordt verwacht dat zij zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun handelen. 
Dit blijkt uit tekst 2: het vrije leven waarin je zelf verantwoordelijk bent 
voor je succes is het ideaal van de generatie nomaden (r. 68-71) 1 

Opmerking 
Voor alleen twee juiste kenmerken van het proces van individualisering  
die te herkennen zijn in het leven dat digitale nomaden leiden in  
vergelijking met de vorige generatie, zonder juiste bijpassende  
voorbeelden, mag 1 scorepunt worden toegekend. 

15 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat digitale nomaden beschouwd kunnen worden als een

subcultuur, omdat de levensstijl deels overeenkomt met de dominante 
cultuur én deels afwijkt van de dominante cultuur 1 

• informatie uit tekst 2 waaruit blijkt dat de levensstijl van digitale
nomaden deels overeenkomt met de dominante cultuur én deels afwijkt 
van de dominante cultuur 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Digitale nomaden kunnen beschouwd worden als een subcultuur omdat

hun levensstijl deels overeenkomt met de dominante cultuur én deels 
afwijkt van de dominante cultuur 1 

• Uit tekst 2 blijkt immers dat (digitaal) werken (overeenkomstig de
dominante cultuur) een kenmerk is van digitale nomaden (r. 1-2) en dat 
wonen en werken op afstand, zonder vaste verblijfplaats (afwijkend van 
de dominante cultuur), kenmerkend is voor digitale nomaden (r. 3-5) 1 
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16 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• het noemen van de dimensie lage onzekerheidsmijding versus hoge

onzekerheidsmijding 1
b 
• een uitleg dat het leven van digitale nomaden meer past bij een cultuur

met lage onzekerheidsmijding, met een toepassing van de dimensie
lage onzekerheidsmijding versus hoge onzekerheidsmijding en
informatie uit tekst 2 waaruit de pool lage onzekerheidsmijding blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• De vijfde dimensie van Hofstede is lage onzekerheidsmijding versus

hoge onzekerheidsmijding 1 
b 
• Het leven van digitale nomaden past meer bij een cultuur met lage

onzekerheidsmijding. Digitale nomaden hebben relatief weinig
behoefte aan voorspelbaarheid en regels en voelen zich relatief weinig
bedreigd door onzekere of onbekende situaties. Uit tekst 2 blijkt
bijvoorbeeld dat digitale nomaden geen vaste verblijfplaats hebben
(r. 1-5) 1 

17 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat digitale nomaden in een ‘nomadenhub’ een groep te

noemen zijn, met een toepassing van een kenmerk van een groep 1 
• een voorbeeld uit tekst 2 waaruit dit kenmerk blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Digitale nomaden in een ‘nomadenhub’ zijn een groep te noemen

omdat zij (volgens tekst 2) gemeenschappelijke waarden hebben 
(waardoor zij zich met elkaar verbonden voelen / waardoor zij een wij-
gevoel hebben) 1 

• Zo is volgens tekst 2 het vrije leven waarin je zelf verantwoordelijk bent
voor je succes een gemeenschappelijke waarde van nomaden 
(r. 68-71) 1 

18 C 
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