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Opgave 4  Skateboarden 

Bij deze opgave hoort tekst 6. 

Inleiding 
Deze opgave gaat over de skateboard-cultuur en skateboarden als nieuwe 
olympische sport. Skateboarden is in de twintigste eeuw ontstaan in de 
Verenigde Staten. In 2021 was skateboarden voor het eerst een sport op de 
Olympische Spelen in Tokyo. Een van de eisen om als skateboarder mee te 
doen is dat elk van de vijf wereldcontinenten vertegenwoordigd is op dit 
sportevenement. 

Gebruik de inleiding van de opgave. 
1p 23 Leg uit dat skateboarden te zien is als een geglobaliseerde sport. G ebruik in 

je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept globalisering;
 informatie uit de inleiding van de opgave waarin globalisering te

herkennen is.

Gebruik tekst 6. 
3p 24 a Beredeneer dat de skateboard-cultuur een subcultuur is. G ebruik in je 

 redenering: 
 een omschrijving van het begrip subcultuur;
 informatie uit tekst 6 waarin een subcultuur te herkennen is.

b Beredeneer dat deze subcultuur kan zorgen voor sociale cohesie tussen 
skaters. G ebruik in je redenering: 
 de omschrijving van het kernconcept sociale cohesie;
 een factor die de sociale cohesie kan bevorderen uit tekst 6.

Gebruik tekst 6. 
1p 25 Noem een materieel aspect van de skateboard-cultuur uit tekst 6. 

In onderzoek naar de skateboard-cultuur wordt het onderscheid gemaakt 
tussen ‘echte skaters’ en ‘nepskaters’. Dit onderscheid werd belangrijker 
doordat de ‘skatestijl’ populairder werd binnen de 
‘mainstream’-jongerencultuur. Een nepskater is bijvoorbeeld iemand die wel 
kleding draagt die skaters dragen, maar zelf niet op een skateboard rijdt en 
de technieken niet beheerst. 

2p 26 Beredeneer dat als je je een ‘echte skater’ noemt, dit iets zegt over je sociale 
identiteit. G ebruik in je redenering: 
 een omschrijving van het begrip sociale identiteit;
 het onderscheid tussen ‘echte skaters’ en ‘nepskaters’;
 informatie uit de inleiding van deze vraag om sociale identiteit te

illustreren.
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Gebruik de inleiding van vraag 26. 
Bij groepsvorming is er onder andere sprake van uitsluiting. 

1p 27 Beredeneer dat in de term ‘nepskaters’ uitsluiting te herkennen is. G ebruik in 
je redenering: 
 een omschrijving van het begrip uitsluiting;
 informatie uit de inleiding van vraag 26 die je redenering ondersteunt.

tekst 6 

(…) Als je skater bent, dan betekent 
dat meer dan zomaar iemand die op 
een houten plankje door de stad rolt. 
Een goede skater zijn en weten waar 

5 en wanneer je kunt skaten, dat hoort 
erbij; evenals het dragen van 
bepaalde kleding en accessoires, het 
hebben van een bepaald kapsel, het 
luisteren naar bepaalde 

10 muzieksoorten en het kiezen van 
bepaalde producten of merken. Maar 
een goede toepassing van deze 
externe merktekens helpt ook om jou 
te definiëren als lid van een groep die 

15 bepaalde waarden deelt – waarden 

die tot op zekere hoogte 
tegenovergesteld zijn aan, of op zijn 
minst anders zijn dan die van de 
mainstream-volwassenen-

20 maatschappij.  

Skater worden betekent een proces 
van zelfidentificatie: het gaat om het 
uitdragen van een houding en het 
aannemen van een identiteit die 

25 letterlijk belichaamd wordt door 
bepaalde uiterlijke 
verschijningsvormen en een fysieke 
stijl. (…) Het is in feite niets minder 
dan een complete ‘lifestyle’ (…). 

naar: David Buckingham, 2009 
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