maatschappijwetenschappen havo 2022-I
Opgave 1 Alcoholgebruik bij studentenverenigingen
Bij deze opgave hoort tekst 1.
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Gebruik tekst 1.
In het project dat gestart is om het alcoholgebruik binnen bepaalde
studentenverenigingen te verminderen, hebben de betrokkenen een
aantal afspraken gemaakt. Een voorbeeld van een afspraak is dat elke
vereniging ernaar streeft om de toegang tot de sociëteit te weigeren aan
leden die te veel alcohol hebben gedronken.
Socialisatie heeft een aantal functies.
Leg uit welke functie van socialisatie te herkennen is in de afspraken.
Gebruik in je uitleg:
 de omschrijving van het kernconcept cultuur;
 informatie uit tekst 1 waarin cultuur te herkennen is;
 een functie van socialisatie.
Gebruik tekst 1.
Leg uit dat er bij het project in tekst 1 om het alcoholgebruik te verminderen
sprake is van samenwerking. Gebruik in je uitleg:
 de omschrijving van het kernconcept samenwerking;
 informatie uit tekst 1 waaruit het kernconcept samenwerking blijkt.
De afspraken die de acht studentenverenigingen met de gemeente
Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit
Groningen hebben gemaakt, zijn vastgelegd in een convenant dat door alle
partijen is ondertekend. Het wel of niet naleven van de maatregelen in het
convenant door de studentenverenigingen kan gevolgen hebben voor de
studentenverenigingen.
Een maatregel in het convenant is dat leden die zich misdragen hebben
omdat ze te veel alcohol gedronken hebben, zullen worden
aangesproken door iemand van het verenigingsbestuur en zullen worden
geconfronteerd met hun gedrag.
Leg uit of er bij naleving van deze maatregel sprake is van informele of
formele sociale controle. Gebruik in je uitleg een omschrijving van de
gekozen soort sociale controle.
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In september 2017 richtten een paar honderd dronken leden van een
studentenvereniging in Groningen in een restaurant vernielingen aan. In
reactie hierop stelde de Rijksuniversiteit Groningen per direct de betaling van
de bestuursbeurzen van de bestuursleden uit. Als zich geen nieuwe
incidenten zouden voordoen, zou het geld aan het eind van het studiejaar
alsnog worden overgemaakt.
Leg uit dat de Rijksuniversiteit Groningen door deze maatregel macht
uitoefent. Gebruik in je uitleg:
 de omschrijving van het kernconcept macht;
 informatie uit de inleiding van deze vraag.
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tekst 1
Den Oudsten: “Studenten kunnen ongebreideld drinken, dat moeten we
voorkomen”
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De gemeente Groningen heeft samen
met acht studentenverenigingen een
project gestart om het alcoholgebruik
binnen de verenigingen te
verminderen1). Het gaat om de acht
grootste verenigingen, waaronder
Vindicat.
“We willen de excessen door toedoen
van alcohol tegengaan. Dat willen we
doen door strakke regels te maken”,
zegt burgemeester Peter den
Oudsten.
(…)
Volgens het gemeentebestuur is er
binnen bepaalde verenigingen een te
sterke ‘alcoholcultuur’. Door die
cultuur ontstaan er volgens Den
Oudsten dingen die je niet moet
willen. “Bijvoorbeeld dat er zóveel
gedronken wordt dat mensen in hun
eigen braaksel in de sociëteit2)
liggen. Die blijven daar liggen terwijl
er mensen aan de bar staan. Of
mensen die waggelend de sociëteit
uitlopen.”
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(…) De burgemeester wil het
alcoholgebruik binnen de muren van
studentenverenigingen dus flink
veranderen. (…) Toch stonden niet
alle aangesloten verenigingen te
springen om mee te doen aan het
project.
“Men moest er wel even aan wennen.
Ik heb ze wel gezegd dat het
namelijk niet voor de bühne3) is, het
gaat ergens een beetje pijn doen.”
Den Oudsten benadrukt dat het niet
zijn bedoeling is om het
alcoholgebruik aan banden te leggen,
maar hij wil de excessen als gevolg
van het drinken van een borrel
tegengaan.
“Op dit moment kan men
ongebreideld doordrinken, dat men
inderdaad volledig uit het lood en
dronken de deur uitloopt. Ik denk dat
we moeten voorkomen dat het nog
langer gebeurt.” (…)

bron: www.rtvnoord.nl, 2019
noot 1 Behalve deze genoemde partijen namen ook de Hanzehogeschool Groningen en de
Rijksuniversiteit Groningen deel.
noot 2 sociëteit = (gebouw van de) vereniging waar men voor de gezelligheid naartoe gaat
noot 3 iets doen voor de bühne = iets alleen doen om de aandacht die je ermee trekt
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