
www.examenstick.nl www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen havo  2022-I 

Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3  Actie op het erf 

14 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
• informatie uit tekst 3 waaruit blijkt dat er sprake is van groepsvorming

onder de activisten van Meat the Victims 1 
• een uitleg dat uit die informatie blijkt dat er sprake is van

groepsvorming onder de activisten van Meat the Victims, met een 
toepassing van het kernconcept groepsvorming 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• In tekst 3 staat dat de activisten/volgelingen van Meat the Victims

elkaar aanmoedigen bij protesten om onjuiste/onrechtvaardige wetten 
te overtreden. Ze dragen tijdens acties vrijwel allemaal hetzelfde 
T-shirt met daarop een oproep daartoe (r. 26-36) 1 

• Daaruit blijkt dat er bindingen zijn gevormd tussen de
activisten/volgelingen van Meat the Victims, omdat ze elkaar 
beïnvloeden / de gemeenschappelijke norm ontwikkelen dat het 
overtreden van de (onjuiste) wet bij protesten een verantwoordelijkheid 
is. Er is dus sprake van groepsvorming 1 

15 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
• een uitleg dat Meat the Victims kenmerken van een formele groep

heeft, met een toepassing van een kenmerk van formele groepen en 
informatie uit tekst 3 waaruit dit kenmerk blijkt  1 

• een uitleg dat Meat the Victims kenmerken van een informele groep
heeft, met een toepassing van een kenmerk van informele groepen en 
informatie uit tekst 3 waaruit dit kenmerk blijkt  1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• Meat the Victims heeft kenmerken van een formele groep, omdat Meat

the Victims een vast omschreven doel/norm heeft. In tekst 3 staat dat 
de groep een ‘glasheldere boodschap’ heeft, namelijk samen bereid 
zijn om uitbuiting van dieren tegen te gaan (r. 37-43) 1 

• Meat the Victims heeft kenmerken van een informele groep, omdat
Meat the Victims geen vastgelegde hiërarchie heeft. In tekst 3 staat 
namelijk dat er geen hiërarchie is (r. 5)  1 
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16 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een argumentatie dat de overheid geen gezag 
heeft onder de activisten van Meat the Victims, met een toepassing van 
het kernconcept gezag. 

voorbeeld van een juist antwoord:  
Als de activisten van Meat the Victims vinden dat je je niet hoeft te houden 
aan wetgeving die (in hun ogen) onjuist is, dan beschouwen zij de macht 
van de overheid en de wetten die door de overheid zijn vastgesteld niet als 
legitiem / dan accepteren en respecteren zij de beslissingen/wetten van de 
overheid niet en heeft de overheid geen gezag. 

17 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat in de strategie van Meat the Victims het conflictmodel te

herkennen is, met een toepassing van een kenmerk van het 
conflictmodel 1

• een voorbeeld van een kenmerk van het conflictmodel uit tekst 4 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de strategie van Meat the Victims is het conflictmodel te herkennen,

want Meat the Victims zet strijdmiddelen in om anderen te overtuigen 
van hun gelijk 1 

• Het houden van een illegale actie is een voorbeeld van een
strijdmiddel 1

18 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat het harmoniemodel te herkennen is 
in de strategie die de gevestigde actiegroepen hanteren volgens 
actievoerder Savage, met een toepassing van een kenmerk van het 
harmoniemodel, en een voorbeeld van dit kenmerk uit regel 65-73 van 
tekst 4. 

voorbeeld van een juist antwoord: 
In de strategie die de gevestigde actiegroepen hanteren volgens 
actievoerder Savage is het harmoniemodel te herkennen, want Savage 
stelt dat de gevestigde actiegroepen veel te weinig bereiken “met hun 
handtekeningen ophalen en lobbywerk in politiek Den Haag” (r. 67-69). 
Hieruit blijkt dat volgens Savage de gevestigde actiegroepen door middel 
van overleg hun doelen proberen te bereiken. Een kenmerk van het 
harmoniemodel is de nadruk op de overlegcultuur. 

Opmerking 
Indien een kandidaat in plaats van ‘harmoniemodel’ de term ‘poldermodel’ 
gebruikt, dan moet het scorepunt worden toegekend. 
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19 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• een omschrijving van de mediaframing-hypothese 1 
b 
• een redenering dat de mediaframing-hypothese de bewering van Hans

Baaij kan onderbouwen dat de actie van Meat the Victims niet het
effect zal hebben dat Meat the Victims wenst, met een toepassing van
de mediaframing-hypothese en informatie uit regel 45 tot en met 64
van tekst 4 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• De mediaframing-hypothese stelt dat de manier waarop media een

onderwerp belichten (frame) van invloed is op de wijze waarop de
ontvangers van die boodschap over het onderwerp gaan nadenken en
praten 1 

b 
• In tekst 4 zegt Hans Baaij dat de actie contraproductief werkt. Dat het

nu niet meer over de misstanden in de stal gaat maar over de illegale
actie (r. 62-64). Als de media bij de bezetting van de varkensstal
(vooral/eenzijdig) het feit belichten dat het een illegale actie was en de
gevolgen van deze actie, dan zullen mensen als gevolg daarvan vooral
daarover gaan nadenken en praten en niet over de vermeende
misstanden in de stal. De actie van Meat the Victims zal dan niet het
effect hebben dat Meat the Victims wenst (mensen bewust maken van
het leed dat volgens hen achter de staldeuren verborgen is) 1 
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20 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een verklaring voor het gegeven dat de actie van 
Meat the Victims niet het door Meat the Victims gewenste effect heeft op 
mensen die veel vlees eten, met de naam en een toepassing van het 
selectiemechanisme selectieve blootstelling of selectieve perceptie.  

voorbeeld van een juist antwoord: 
Mensen die veel vlees eten, zullen de beelden van Meat the Victims van 
varkens in de stal niet opzoeken. Zij zullen over het algemeen niet in 
contact komen met de sociale media waar Meat the Victims gebruik van 
maakt en de beelden niet snel gaan bekijken. Er is dan sprake van 
selectieve blootstelling. 
of 
Selectieve perceptie kan verklaren dat de actie van Meat the Victims niet 
het effect heeft dat ze wensen op mensen die veel vlees eten. 
Mensen die veel vlees eten, zullen de beelden van Meat the Victims van 
varkens in de stal wellicht anders waarnemen en interpreteren dan Meat 
the Victims beoogt. Zij zien minder het dierenmisbruik en meer het feit dat 
de activisten de stal binnendringen (tegen de wil van de veehouder). 

21 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
• een uitleg dat in tekst 5 binding te herkennen is omdat in tekst 5

sociale cohesie tussen de leden van Farmers Defence Force te 
herkennen is, met een toepassing van het kernconcept sociale 
cohesie, waarbij (een beroep kunnen doen op) verantwoordelijkheid 
voor elkaars welzijn / het gevoel een groep te zijn / het gevoel lid te 
zijn van een gemeenschap genoemd wordt 1 

• informatie uit tekst 5 waarin het kernconcept sociale cohesie te
herkennen is 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• In tekst 5 staat dat de leden van Farmers Defence Force elkaar met

veel man te hulp willen schieten als er weer een bezetting plaatsvindt 
en dat ze de betreffende boer willen laten zien dat hij niet alleen staat 
(r. 34-43) 1 

• Hieruit blijkt dat de leden van Farmers Defence Force bindingen met
elkaar hebben en zich verantwoordelijk voelen voor elkaars welzijn. Er 
is dus sprake van sociale cohesie onder de leden van Farmers 
Defence Force 1 
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22 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een voorbeeld van een bedreiging van natuurlijke aard waar

varkensboeren mee te maken kunnen krijgen 1 
• het noemen van bedreigingen van sociale aard als categorie

bedreiging waarin het risico op een bezetting van een veehouderij valt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een voorbeeld van bedreigingen van natuurlijke aard is een ziekte die

de varkens kunnen krijgen (zoals de varkenspest) 1 
• Het risico op een bezetting van een veehouderij valt in de categorie

bedreigingen van sociale aard 1 

23 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat het straffen van de activisten door de rechtbank

eigenrichting kan voorkomen, met een toepassing van het begrip 
eigenrichting 1

• een uitleg dat het straffen van de activisten door de rechtbank kan
zorgen voor generale preventie, met een toepassing van het begrip 
generale preventie 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• Met een straf worden de activisten van Meat the Victims door de

rechtbank bestraft voor de bezetting van het varkensbedrijf. Dit kan 
ervoor zorgen dat burgers of boeren geen behoefte hebben om voor 
eigen rechter te gaan spelen en over te gaan tot geweld tegen de 
activisten 1

• Het straffen van de activisten kan zorgen voor generale preventie,
omdat het (potentiële) activisten kan afschrikken een stal te bezetten. 
(Zij weten immers dat zij dan veroordeeld en bestraft kunnen worden 
voor huisvredebreuk.)  1 
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