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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
• een uitleg van het verband tussen het verschil in roken en het verschil
in gezondheid
• 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
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Altijd het tweede en derde scorepunt toekennen, ongeacht of er
wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.
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
• 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
• 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)
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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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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
• het opleidingsniveau als onafhankelijke variabele en een afhankelijke
variabele over roken die past bij de hypothese en die met figuur 1
getoetst kan worden
• een reden waarom de hypothese verworpen moet worden, met gebruik
van informatie uit figuur 1
voorbeeld van een juist antwoord op individueel niveau:
• Hoe hoger iemands opleidingsniveau is, hoe kleiner de kans is dat
diegene rookt
• onafhankelijke variabele: opleidingsniveau
afhankelijke variabele: (al dan niet) roken
• 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
voorbeeld van een juist antwoord op groepsniveau:
• Onder laagopgeleiden is het percentage rokers hoger dan onder
middelbaaropgeleiden
• onafhankelijke variabele: opleidingsniveau
afhankelijke variabele: percentage rokers
• 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

1
1

1
1

1

1
1

1

Opmerking
Alleen een scorepunt toekennen als de formulering van de variabelen past
bij de hypothese.
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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
• een voorbeeld van een cultuur met betrekking tot roken uit tekst 3
voorbeeld van een juist antwoord:
• In de wijk heersen met betrekking tot roken opvattingen die de
jongvolwassenen uit die wijk hebben verworven
• Een voorbeeld is dat roken voor de gezelligheid de enige juiste manier
is om te roken (r. 9-13)
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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:
• 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
voorbeeld van een juist antwoord:
• In deze campagne is ‘verandering van de cultuur van de samenleving
en van groepen binnen de samenleving’ te herkennen,
• omdat deze campagne erop gericht is om de cultuur met betrekking tot
roken onder groepen die roken als acceptabel gedrag zien, te
veranderen.
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maximumscore 1
liberale stroming / liberalisme
eigen verantwoordelijkheid/deregulering/beperkte overheidsbemoeienis
Opmerking
Alleen een scorepunt toekennen als beide antwoorden juist zijn.
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