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Opgave 1 Vrouwenvoetbal 

1 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• het verschil tussen sekse en gender: gender verwijst naar de cultureel

bepaalde verschillen tussen mannen en vrouwen en sekse verwijst 
naar de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen 1 

• een uitleg dat er in regel 14-23 van tekst 1 sprake is van het indelen
van vrouwen op grond van gender, met een toepassing van het begrip 
gender 1

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Gender verwijst naar de cultureel bepaalde verschillen tussen mannen

en vrouwen en sekse naar de biologische verschillen tussen mannen 
en vrouwen  1 

• Dat vrouwen beter ‘sierlijke’ sporten kunnen beoefenen waarbij ze er
leuk uitzien en dat voetbal een veel te ruwe bezigheid voor vrouwen 
zou zijn (r. 14-23) is een voorbeeld van gender, want het gaat over 
cultureel bepaalde opvattingen over wat vrouwelijk is of hoe vrouwen 
zich zouden moeten gedragen en eruit zouden moeten zien 1 

Vraag Antwoord Scores 

1

2 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat er tegenwoordig in de wereld van het voetbal nog steeds

sprake is van sociale ongelijkheid, met een toepassing van het 
kernconcept sociale ongelijkheid 1 

• informatie uit tekst 1 waaruit het kernconcept sociale ongelijkheid blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 1 staat dat het gros van de mannen nog altijd ‘geen enkele

belangstelling vertoont voor de sportieve prestaties van vrouwen’ 
(r. 47-50) / dat er weinig geld gaat naar vrouwenvoetbal (r. 57-58) / dat 
bij sportclubs mannenteams voorrang krijgen op vrouwenteams 
(r. 75-83) 1 

• Het verschil in sekse heeft dus consequenties voor de positie,
waardering/behandeling van mannen en vrouwen: voetbal door 
vrouwen wordt minder gewaardeerd en anders behandeld dan voetbal 
door mannen. Er is dus sprake van sociale ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen 1 

Opmerking 
Ongelijkheid met een verwijzing naar het verbod dat de KNVB in 1938 
instelde (r. 24-28) mag niet goed worden gerekend (want er wordt 
gevraagd naar sociale ongelijkheid in het heden). 
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Vraag Antwoord Scores 

3 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• het noemen van het kernconcept representativiteit 1 
• een uitleg dat het percentage vrouwen in voetbalbesturen ten opzichte

van het percentage vrouwen onder de voetballers een indicator is van
het kernconcept representativiteit, met een toepassing van dit
kernconcept door het noemen van sekse/geslacht als
achtergrondkenmerk 1

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het percentage vrouwen in voetbalbesturen ten opzichte van het

percentage vrouwen onder de voetballers is een indicator van het 
kernconcept representativiteit 1 

• Het percentage vrouwen in voetbalbesturen ten opzichte van het
percentage vrouwen onder de voetballers geeft namelijk de mate aan 
waarin het achtergrondkenmerk (behorend tot de vrouwelijke) sekse 
van de bestuurders overeenkomt met dat van de groep die 
vertegenwoordigd wordt, namelijk voetballende vrouwen 1 

2

4 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat in dit streven van de FIFA (dat in 2022 ten minste een

derde van de bestuurscommissie uit vrouwelijke leden bestaat) een 
veranderingsvraagstuk te herkennen is, met een toepassing van het 
kernconcept democratisering 1 

• een uitleg dat in dit streven van de FIFA (dat in 2022 ten minste een
derde van de bestuurscommissie uit vrouwelijke leden bestaat) een 
veranderingsvraagstuk te herkennen is, met een toepassing van het 
hoofdconcept verandering, waarbij het tempo en/of de richting van de 
verandering wordt benoemd 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In dit streven van de FIFA is een veranderingsvraagstuk te herkennen,

want als er meer vrouwen in het bestuur komen, krijgen vrouwen meer 
inspraak en medezeggenschap en veranderen de machtsverhoudingen 
binnen de voetbalbond. Er is sprake van het proces van 
democratisering 1

• Hierdoor worden in een relatief korte tijd, na vele jaren van
achterstand, de mogelijkheden van vrouwen om ontwikkelingen in het 
voetbal te beïnvloeden vergroot 1 
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Vraag Antwoord Scores 

5 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een toepassing van het kernconcept cultuur en een voorbeeld uit

tekst 2 waaruit het kernconcept cultuur blijkt 1 
• een uitleg dat het volgen van de wedstrijden tijdens het Europees

Kampioenschap (EK) vrouwenvoetbal een socialiserende werking voor 
jonge meisjes kan hebben, met een toepassing van het kernconcept 
socialisatie 1

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De vrouwen van het Nederlands elftal zijn een rolmodel voor meisjes

(r. 15-17; r. 23-25), die nu weten dat ze met hun sport een serieuze 
ambitie kunnen hebben en dat ze prof kunnen worden (r. 1-8). Dit zijn 
voorstellingen/opvattingen/waarden. 
Voorstellingen/opvattingen/waarden maken deel uit van een cultuur 1 

• Deze voorstellingen/opvattingen/waarden over de mogelijkheden om
als meisje prof te worden en over voetballende vrouwen in het 
algemeen worden tijdens het EK vrouwenvoetbal overgedragen, en 
meisjes die naar het EK vrouwenvoetbal kijken, kunnen deze 
voorstellingen/opvattingen/waarden overnemen. Het volgen van de 
wedstrijden tijdens het EK vrouwenvoetbal kan dus een socialiserende 
werking voor jonge meisjes hebben 1 

3

6 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat veel positieve aandacht voor 
de successen van vrouwenvoetbal op televisie weinig of geen invloed zal 
hebben op iemand die vrouwenvoetbal niet interessant vindt, met een 
toepassing van het begrip selectieve blootstelling. 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Volgens de selectiviteitshypothese zal veel positieve aandacht voor de 
successen van vrouwenvoetbal op televisie weinig of geen invloed hebben 
op iemand die vrouwenvoetbal niet interessant vindt, omdat hij (volgens 
deze hypothese) niet naar (programma’s over) vrouwenvoetbal op televisie 
zal kijken. 




