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Opgave 1 Alcoholgebruik bij studentenverenigingen
1

maximumscore 3
Een juist antwoord bevat:
• informatie uit tekst 1 waarin cultuur te herkennen is
• een uitleg dat er sprake is van een (alcohol)cultuur binnen
studentenverenigingen, met een toepassing van het kernconcept
cultuur
• een uitleg dat in de afspraken de functie van socialisatie ‘verandering
van de cultuur (van de samenleving en van groepen daarbinnen)’ te
herkennen is
voorbeeld van een juist antwoord:
• In tekst 1 staat dat men (binnen bepaalde studentenverenigingen) op
dit moment ongebreideld kan doordrinken en volledig uit het lood en
dronken de deur uit kan lopen (r. 42-45)
• Hieruit blijkt dat binnen bepaalde studentenverenigingen de opvatting
heerst dat het normaal/acceptabel is veel alcohol te drinken. Deze
opvatting maakt deel uit van de (alcohol)cultuur die de leden van deze
studentenverenigingen verworven hebben
• Met de afspraken willen de studentenverenigingen en de andere
betrokkenen bij het project de opvatting dat het normaal is te veel en
ongebreideld te drinken veranderen / een verandering van deze
(alcohol)cultuur binnen studentenverenigingen teweegbrengen. De
functie van socialisatie ‘verandering van de cultuur (van de
samenleving en groepen daarbinnen)’ is dus te herkennen
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Een juist antwoord bevat een uitleg dat er bij het project in tekst 1 sprake
is van samenwerking, met:
• een toepassing van het vormen van relaties / afstemmen van handelen
uit de omschrijving van het kernconcept samenwerking en informatie
uit tekst 1 waaruit het vormen van relaties / afstemmen van handelen
blijkt
• een toepassing van een gemeenschappelijk doel uit de omschrijving
van het kernconcept samenwerking en informatie uit tekst 1 waaruit
een gemeenschappelijk doel blijkt
voorbeeld van een juist antwoord:
• Acht studentenverenigingen willen samen met de gemeente Groningen
(en de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen)
strakke regels maken (r. 9-10). Het maken van strakke regels is een
voorbeeld van het op elkaar afstemmen van het handelen van de
studentenverenigingen en de gemeente (en de Hanzehogeschool
Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen)
• Zij stemmen dit handelen op elkaar af voor een gemeenschappelijk
doel, namelijk het tegengaan van de excessen (binnen de
verenigingen) door toedoen van alcohol (r. 8-9). Er is dus sprake van
samenwerking
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Een juist antwoord bevat een uitleg dat er bij de naleving van de maatregel
sprake is van formele sociale controle, met een toepassing van formele
sociale controle.
voorbeeld van een juist antwoord:
Er is sprake van formele sociale controle omdat de maatregel formeel is
vastgelegd in het convenant en de bestuurder op grond van deze
maatregel de taak/bevoegdheid heeft gekregen om op te treden.
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Een juist antwoord bevat een uitleg van de machtsuitoefening van de
Rijksuniversiteit Groningen waaruit blijkt dat het uitstellen van
bestuursbeurzen een hulpbron is om de handelingsmogelijkheden van de
bestuursleden te beperken / om doelstellingen op het gebied van het
tegengaan van incidenten (als gevolg van alcoholgebruik) te bereiken.
voorbeeld van een juist antwoord:
De Rijksuniversiteit Groningen zet een hulpbron in, namelijk het
bevriezen van de bestuursbeurzen van de bestuursleden. Door deze
hulpbron in te zetten beperkt de universiteit de financiële mogelijkheden
van de bestuursleden. De universiteit oefent zo macht uit.
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