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Opgave 1  Buurtpreventie-apps 

 1 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat het gebruik van buurtpreventie-
apps past bij de confessionele stroming, met een toepassing van een 
confessioneel uitgangspunt en gebruik van informatie uit de inleiding van 
de opgave waarin dit uitgangspunt te herkennen is. 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Het gebruik van buurtpreventie-apps past bij het confessionele 
uitgangspunt dat onveiligheidsvraagstukken zo veel mogelijk worden 
opgelost door samenwerking tussen burgers, zoals gebeurt als burgers 
elkaar informeren over verdachte situaties in de buurt. 

Vraag Antwoord Scores 

2 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat een redenering dat door het gebruik van 
buurtpreventie-apps burgers kunnen samenwerken, met: 
• een toepassing van het vormen van relaties / afstemmen van handelen

uit de omschrijving van het kernconcept samenwerking en informatie
uit tekst 1 die deze redenering ondersteunt 1 

• een toepassing van een gemeenschappelijk doel uit de omschrijving
van het kernconcept samenwerking en informatie uit tekst 1 die deze
redenering ondersteunt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Als een lid van een buurtpreventie-appgroep anderen in de groep

informeert dat hij of zij 112 heeft gebeld (r. 38-39), hoeven de anderen
dit niet meer te doen. Het handelen van de leden van de
buurtpreventie-appgroep wordt dan op elkaar afgestemd 1 

• Dit handelen op elkaar afstemmen kan buurtpreventie als een
gemeenschappelijk doel hebben (r. 6-7). Er is dan dus sprake van
samenwerking 1
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Vraag Antwoord Scores 

3 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat een redenering dat het gebruik van 
buurtpreventie-apps kan bijdragen aan de institutionalisering van 
buurtpreventie, met: 
• een toepassing van een complex van waarden / meer of minder

geformaliseerde regels uit de omschrijving van het kernconcept
institutionalisering en informatie uit tekst 1 die deze redenering
ondersteunt 1

• een toepassing van standaardgedragspatronen    
 uit de omschrijving van    

 informatie uit tekst 1 die deze redenering ondersteunt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het gebruik van buurtpreventie-apps kan gebaseerd zijn op meer of

minder geformaliseerde regels, zoals regels over omgangsvormen
(r. 26) 1 

• Deze regels kunnen leiden tot standaardgedragspatronen die het
gedrag bij buurtpreventie van buurtbewoners en hun onderlinge
relaties reguleren, bijvoorbeeld dat je een verdachte en alarmerende
situatie meldt aan 112 en de anderen hierover informeert (r. 38-39).
Dus kan het gebruik van buurtpreventie-apps bijdragen aan de
institutionalisering van buurtpreventie 1 

4 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een verklaring voor een afname van het aantal inbraken in een wijk

door het gebruik van een buurtpreventie-app, met de naam en een
toepassing van een theorie die crimineel gedrag verklaart 1 

• informatie uit tekst 1 die de verklaring ondersteunt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens de gelegenheidstheorie kan het aantal inbraken in de buurt

verminderen als de sociale bewaking toeneemt ten opzichte van de
aanwezigheid van potentiële daders en geschikte doelwitten. Door het
gebruik van een buurtpreventie-app kan de sociale bewaking in de
buurt toenemen. Hiermee is een afname van het aantal inbraken door
het gebruik van een buurtpreventie-app te verklaren 1 

• Uit tekst 1 blijkt namelijk dat de hoofdfunctie van een WABP-groep is
elkaar te attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt
(r. 14-17) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

5 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat het gebruik van 
buurtpreventie-apps invloed kan hebben op de subjectieve onveiligheid, 
met: 
• een toepassing van het begrip subjectieve onveiligheid en informatie

uit tekst 2 waarin subjectieve onveiligheid te herkennen is 1 
• een toepassing van het begrip objectieve onveiligheid en informatie uit

tekst 2 waarin objectieve onveiligheid te herkennen is 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Meer bewustzijn van de objectieve onveiligheid (zonder toename van

feitelijke misdrijven) kan bij buurtbewoners ertoe leiden dat ze zich
onveiliger voelen (r. 26-28). Je onveilig voelen is de subjectieve
onveiligheid 1

• Volgens het onderzoek kunnen door het gebruik van buurtpreventie-
apps namelijk sommige buurtbewoners zich meer bewust worden van
feitelijke misdrijven, zoals diefstal van een fiets (r. 28-29). Feitelijke
misdrijven zijn de objectieve onveiligheid 1 

6 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een voorbeeld uit tekst 2 bij het begrip politieke bindingen 1 
• een redenering dat het gebruik van buurtpreventie-apps de politieke

bindingen in de buurt kan versterken, met een toepassing van het
begrip politieke bindingen 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 2 blijkt dat buurtbewoners door het gebruik van

buurtpreventie-apps het gevoel hebben contact te hebben met de
overheid, bijvoorbeeld omdat ze de wijkagent kennen (r. 16-19) 1 

• Als je door gebruik van buurtpreventie-apps de wijkagent leert kennen,
kan dit betekenen dat de politieke binding van burgers met de overheid
is versterkt. Het gaat hier om politieke bindingen omdat er sprake is
van een afhankelijkheid tussen burgers en overheid voor het regelen
van collectieve zaken in de buurt 1 
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Vraag Antwoord Scores 

7 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 

1 
• gebruik van informatie uit regel 41 tot en met 55 van tekst 2 om de eis

van representativiteit te illustreren
• een uitleg dat je de conclusie niet kan trekken op basis van het

onderzoek van Inholland, met de naam en de toepassing van de eis 
van representativiteit 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• Het onderzoek van Inholland is uitgevoerd in de stad Rotterdam en niet

ook in een landelijke omgeving (r. 50-55) 1 
• De onderzoekspopulatie hoeft daarmee geen dwarsdoorsnede van de

onderzoekspopulatie van heel Nederland te zijn. Je kunt de conclusie
dus niet trekken omdat het onderzoek niet representatief hoeft te zijn
voor heel Nederland. De representativiteit van de resultaten is niet
gegarandeerd 1
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 2  Roken 

8 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
• de toename in figuur 1 van het verschil tussen laag- en

hoogopgeleiden in het percentage rokers van 25 jaar en ouder tussen
1989 en 2015 1 

• een uitleg van het verband tussen het verschil in roken en het verschil
in gezondheid 1 

• een uitleg dat een toename van het verschil in gezondheid betekent
dat de sociale ongelijkheid tussen laag- en hoogopgeleiden is
toegenomen, met een toepassing van het kernconcept sociale
ongelijkheid 1

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In figuur 1 staat dat tussen 1989 en 2015 het verschil tussen laag- en

hoogopgeleiden in het percentage rokers van de bevolking van 25 jaar
en ouder van hetzelfde opleidingsniveau is toegenomen 1 

• Roken is gedrag dat de gezondheid schaadt. Een toename van een
verschil in roken tussen laag- en hoogopgeleiden leidt dus tot een
toename van het verschil in gezondheid tussen laag- en
hoogopgeleiden 1

• Een toename van het verschil in gezondheid naar opleidingsniveau is
een indicatie van de toename van sociale ongelijkheid tussen laag- en
hoogopgeleiden. Het verschil in opleidingsniveau gaat namelijk
gepaard met een ongelijkere verdeling van gezondheid (een schaars
en hooggewaardeerd goed) 1 

ltijd het tweede en derde scorepunt , ongeacht of er 
wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord. 

Toelichting: 
Kandidaten wordt uitleg gevraagd op basis van figuur 1. In deze figuur 
is een verband tussen roken en gezondheid echter niet af te leiden. De 
vraag had naar een redenering op basis van figuur 1 moeten vragen.  
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Vraag Antwoord Scores 

9 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat:  
• een hypothese op individueel niveau/groepsniveau over de relatie

tussen opleidingsniveau en roken in de periode 1989-1991, die op
grond van figuur 1 verworpen moet worden 1 

• het opleidingsniveau als onafhankelijke variabele en een afhankelijke
variabele over roken die past bij de hypothese en die met figuur 1
getoetst kan worden 1 

• een reden waarom de hypothese verworpen moet worden, met gebruik
van informatie uit figuur 1 1  

voorbeeld van een juist antwoord op individueel niveau: 
• Hoe hoger iemands opleidingsniveau is, hoe kleiner de kans is dat

diegene rookt 1 
• onafhankelijke variabele: opleidingsniveau

afhankelijke variabele: (al dan niet) roken 1 
• De hypothese moet verworpen worden omdat uit figuur 1 blijkt dat in de

periode 1989-1991 het percentage van de bevolking van 25 jaar en
ouder van laagopgeleiden dat rookt niet hoger is dan dit percentage
voor middelbaaropgeleiden 1 

voorbeeld van een juist antwoord op groepsniveau:  
• Onder laagopgeleiden is het percentage rokers hoger dan onder

middelbaaropgeleiden 1
• onafhankelijke variabele: opleidingsniveau

afhankelijke variabele: percentage rokers 1 
• De hypothese moet verworpen worden omdat uit figuur 1 blijkt dat in de

periode 1989-1991 het percentage van de bevolking van 25 jaar en
ouder van laagopgeleiden dat rookt niet hoger is dan dit percentage
voor middelbaaropgeleiden 1 

Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen als de formulering van de variabelen past 
bij de hypothese. 
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Vraag Antwoord Scores 

10 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat in de wijk een cultuur met betrekking tot roken is te

herkennen, met een toepassing van het kernconcept cultuur 1 
• een voorbeeld van een cultuur met betrekking tot roken uit tekst 3 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de wijk heersen met betrekking tot roken opvattingen die de

jongvolwassenen uit die wijk hebben verworven 1 
• Een voorbeeld is dat roken voor de gezelligheid de enige juiste manier

is om te roken (r. 9-13) 1 

11 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een redenering dat ouders door socialisatie het 
rookgedrag van hun kinderen kunnen beïnvloeden, met een toepassing 
van het kernconcept socialisatie. 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Ouders kunnen in de omgang met hun kinderen een cultuur met betrekking 
tot roken op hun kinderen overdragen. Als kinderen van deze ouders later 
zelf gaan roken, kunnen ze deze cultuur hebben verworven en is hierdoor 
hun rookgedrag beïnvloed. Er is dan sprake van socialisatie. 

12 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 

1 

• het noemen van de functie van ‘verandering van cultuur (van de
samenleving en groepen binnen de samenleving)’ / ‘continuering van
de cultuur (van de samenleving)’

• een uitleg dat de genoemde functie van socialisatie in deze
mediacampagne te herkennen is, omdat door de campagne de cultuur
met betrekking tot roken van de samenleving of onder groepen binnen
de samenleving kan veranderen / de cultuur van de samenleving met
betrekking tot roken (waarin roken als onacceptabel gedrag wordt
gezien) voortgezet kan worden 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In deze campagne is ‘verandering van de cultuur van de samenleving

en van groepen binnen de samenleving’ te herkennen, 1 
• omdat deze campagne erop gericht is om de cultuur met betrekking tot

roken onder groepen die roken als acceptabel gedrag zien, te
veranderen. 1
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Vraag Antwoord Scores 

13 maximumscore 1 
liberale stroming / liberalisme 
eigen verantwoordelijkheid/deregulering/beperkte overheidsbemoeienis 

Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen als beide antwoorden juist zijn. 

Opgave 3  Catalonië 

14 maximumscore 3 
a 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat in tekst 4 een conflict te herkennen 
is, met: 
• een toepassing van tegenwerking door actoren uit de omschrijving van

het kernconcept conflict, met informatie uit tekst 4 waarin deze
tegenwerking te herkennen is 1 

• een toepassing van het bereiken van de eigen doelen uit de
omschrijving van het kernconcept conflict, met informatie uit tekst 4
waarin deze eigen doelen te herkennen zijn 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• Er is sprake van een conflict omdat de Catalaanse regering aan de ene

kant en de Spaanse regering aan de andere kant elkaar tegenwerken.
De twee actoren werken elkaar tegen door aan de ene kant eenzijdig
een volksraadpleging uit te roepen (r. 8-10) en aan de andere kant er
alles aan te doen om de stemming te laten verbieden / voorkomen
(r. 20-26; r.41-42) 1 

• De actoren werken elkaar tegen om hun eigen doelen te bereiken. De
Catalaanse regering heeft namelijk als doel om de Catalanen hun
mening over wel of geen onafhankelijk Catalonië te laten uitspreken
(r. 12-16), terwijl de Spaanse regering deze stemming niet wil omdat
de regering stelt dat Catalonië volgens de grondwet bij Spanje hoort
(r. 29-32) (en er dus volgens de Grondwet geen onafhankelijkheid
mogelijk is) 1 

b 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat dit conflict een politiek conflict is, met een toepassing

van het begrip politiek conflict 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het conflict gaat over de wenselijke/huidige inrichting van

Catalonië/Spanje als samenleving. Dit maakt het een politiek conflict 1 
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Vraag Antwoord Scores 

15 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat het conflictmodel in tekst 4 te herkennen is, met een

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

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het conflictmodel is in tekst 4 te herkennen, omdat de betrokken

actoren ieder hun strijdmiddelen inzetten 1 
• Zo blijkt uit tekst 4 dat een deel van de Catalanen zich mobiliseert als

strijdmiddel (r. 1-3) 1 

16 maximumscore 1 
burgers/Catalanen (r. 1) en de rechterlijke macht/constitutioneel hof 
(r. 25-26) 

Opmerkingen 
 Het scorepunt alleen toekennen als beide actoren genoemd zijn.
 Geen scorepunt toekennen voor andere actoren (zoals de premier of

regio-president).

17 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• het noemen van invoer/input, omzetting/conversie en uitvoer/output 1 
• een redenering dat de protesten passen bij invoer/input 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• invoer, omzetting en uitvoer 1 
• De protesten in tekst 4 passen bij de fase van invoer/input omdat

burgers hier eisen/wensen naar voren brengen voor een verandering
van het Spaanse politieke systeem 1 

18 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat uit tekst 5 blijkt dat de grondwet een politieke institutie

is, met een toepassing van het kernconcept politieke institutie 1 
• een voorbeeld uit tekst 5 bij het kernconcept politieke institutie 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• De grondwet is een politieke institutie omdat er sprake is van wettelijke

en dus geformaliseerde regels die de politieke machtsuitoefening van
de Spaanse overheid ten opzichte van Catalonië reguleren 1 

• Een van deze wettelijk vastgestelde regels is artikel 155 die de
Spaanse overheid de macht geeft om tijdelijk de bevoegdheden van
een autonome gemeenschap af te nemen (r. 10-15) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

19 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat de grondwet een politieke machtsbron is, met de naam

en een toepassing van het begrip politieke machtsbron 1 
• informatie uit tekst 5 waaruit blijkt dat de grondwet deze soort

machtsbron is 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De grondwet is een politieke machtsbron omdat het een (legitiem)

middel is voor de Spaanse overheid om dwang uit te oefenen 1 
• Het uitoefenen van dwang blijkt in tekst 5, omdat de overheid tijdelijk

de bevoegdheden van Catalonië kan afnemen (r. 12-15) 1 

20 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat er sprake is van machtsgebruik als de Spaanse overheid

de grondwet als machtsbron gebruikt, met een toepassing van het
kernconcept macht, waarbij het beperken/vergroten van de
handelingsmogelijkheden / het bereiken van de eigen doelstellingen
wordt genoemd 1 

• een voorbeeld uit tekst 5 van het beperken/vergroten van deze
handelingsmogelijkheden / het bereiken van deze eigen doelstellingen 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Door gebruik van de grondwet als machtsbron kan de Spaanse

overheid de mogelijkheden van de Catalaanse regering om Catalonië
te besturen, beperken. Er is daarmee sprake van machtsgebruik 1 

• Een voorbeeld van het beperken van deze handelingsmogelijkheden is
het tijdelijk afnemen van de bevoegdheden van een autonome
gemeenschap (zoals Catalonië) (r. 12-15) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

21 maximumscore 2 
a 
Een juist antwoord bevat: 
• een omschrijving van het begrip externe soevereiniteit waaruit blijkt dat

staatsgezag niet ondergeschikt is aan het gezag van andere staten 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• Er is sprake van externe soevereiniteit als het gezag van een staat

niet ondergeschikt is aan het gezag van andere staten 1 

b 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat Catalonië geen externe soevereiniteit heeft, met een

toepassing van het begrip externe soevereiniteit en informatie uit tekst
5 waarin het ontbreken van externe soevereiniteit te herkennen is 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• Uit tekst 5 blijkt dat de Spaanse overheid de macht heeft om van een

autonome gemeenschap zoals Catalonië tijdelijk bevoegdheden af te
nemen (r. 12-15). Catalonië heeft dus geen externe soevereiniteit
omdat uit tekst 5 blijkt dat het gezag van de Spaanse overheid boven
het gezag van de Catalaanse overheid staat 1 

22 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
• een uitleg dat informatie ontbreekt over de steun voor het referendum

onder de gehele stemgerechtigde bevolking / over het standpunt van
de Catalanen die niet hebben gestemd, met een toepassing van het
kernconcept representativiteit 1 

• informatie uit tabel 1 die deze uitleg ondersteunt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tabel 1 ontbreekt informatie over in hoeverre de stemgerechtigde

bevolking die niet is gaan stemmen, ook voor onafhankelijkheid is.
Zonder deze informatie kun je niet bepalen in hoeverre het besluit ook
overeenkomt met het standpunt van alle Catalanen die
vertegenwoordigd worden 1 

• Uit tabel 1 blijkt namelijk dat minder dan de helft van de geregistreerde
stemmers zijn of haar stem heeft uitgebracht 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 4  Skateboarden 

23 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat skateboarden te zien is als een 
geglobaliseerde sport, met een toepassing van het kernconcept 
globalisering en informatie uit de inleiding van de opgave waarin 
globalisering te herkennen is. 

voorbeeld van een juist antwoord: 
In de inleiding staat dat skateboarden is ontstaan in de Verenigde Staten. 
Nu nemen skaters uit alle continenten van de wereld deel aan de 
Olympische Spelen. Dit is een resultaat van het uitbreidingsproces van 
contacten tussen landen over zeer grote afstand en over landsgrenzen 
heen. Skateboarden is daarom te zien als een geglobaliseerde sport. 

Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen als de Olympische Spelen als indicatie 
van een geglobaliseerde sport wordt gebruikt.  
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Vraag Antwoord Scores 

24 maximumscore 3 
a 
Een juist antwoord bevat:  
• een redenering dat de skateboard-cultuur een subcultuur is, omdat de

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

• informatie uit tekst 6 waarin een subcultuur te herkennen is 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De skateboard-cultuur is een subcultuur, omdat het een levensstijl is

die deels overeenkomt met de dominante cultuur én deels afwijkt van
de dominante cultuur 1 

• In tekst 6 staat namelijk dat skaters waarden delen die tot op zekere
hoogte tegenovergesteld zijn of anders zijn dan waarden uit de
mainstream-volwassenenmaatschappij (r. 14-20) 1 

b 
Een juist antwoord bevat: 
• een redenering dat de gedeelde waarden uit tekst 6 de sociale cohesie

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

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Gedeelde waarden (r. 15) kunnen ervoor zorgen dat skaters het gevoel

hebben een groep te zijn. Het gevoel een groep te zijn is een indicatie
van sociale cohesie 1 

25 maximumscore 1 
Juiste antwoorden zijn (een van de volgende): 
een houten plankje (r. 3) / bepaalde kleding (r. 7) / bepaalde accessoires 
(r. 7) / bepaald kapsel (r. 8) / bepaalde muzieksoorten (r. 9-10) / bepaalde 
producten (r. 11) / bepaalde merken (r. 11) / bepaalde uiterlijke 
verschijningsvormen (r. 26-27) / een fysieke stijl (r. 27-28) 

13
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Vraag Antwoord Scores 

26 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat een redenering dat als je je een ‘echte skater’ 
noemt, dit iets zegt over je sociale identiteit, met: 
• een toepassing van het begrip sociale identiteit 1 
• informatie uit de inleiding van de vraag om sociale identiteit te

illustreren en het onderscheid tussen ‘echte skaters’ en ‘nepskaters’ 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Als je je een ‘echte skater’ noemt, zegt dit iets over het beeld dat je als

skater over jezelf hebt, dat is afgeleid van de kennis die je hebt over
skaters 1

• Je zelfbeeld is dan afgeleid van de kennis over een ‘echte skater’,
namelijk kennis over de kenmerken zoals het beheersen van
skateboard-technieken. Je onderscheidt je daarmee van ‘nepskaters’
die wel skate-kleding dragen, maar niet (kunnen) skaten 1 

27 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een redenering dat in het gebruik van de term 
‘nepskaters’ uitsluiting te herkennen is, met een toepassing van het begrip 
uitsluiting en informatie uit de inleiding van vraag 26 die deze redenering 
ondersteunt.  

voorbeeld van een juist antwoord: 
Uit de inleiding blijkt dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘echte 
skaters’ en ‘nepskaters’. Door te spreken over ‘nepskaters’, in tegenstelling 
tot ‘echte skaters’, wordt aangegeven dat deze ‘nepskaters’ niet tot de 
groep ‘echte skaters’ behoren. Als je niet tot de groep mag behoren, is er 
sprake van uitsluiting. 
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