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maatschappijwetenschappen havo  2022-II 

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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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) 
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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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