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Opgave 1  Opvoeden en media 

1 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Cultuur is het geheel van voorstellingen, uitdrukkingsvormen,

opvattingen, waarden en normen die mensen als lid van een groep of 
samenleving hebben verworven 1 

• ‘Culturen zijn relatief’ betekent dat culturen naar plaats en tijd
verschillen. In tekst 1 staat dat in de loop van de tijd de betekenis van 
het ‘kind zijn’ veranderd is. De verandering van waarden en normen 
komt tot uitdrukking in de manier waarop naar kinderen gekeken wordt. 
Dat is een voorbeeld van een verandering van de cultuur en dus een 
voorbeeld van de relativiteit van een cultuur 1 

2 maximumscore 6 
• Socialiserende instituties zijn: 2 

− ouders 
− leraren 
− media/televisie/internet 

indien drie goed 2 
indien twee of één goed 1 

• Toenemende individualisering leidt tot een verandering van bindingen
waar mensen mee te maken krijgen. Individualisering houdt in dat
mensen in toenemende mate zelf bepalen welke bindingen ze aangaan
en dat ze hun identiteit meer zien als een persoonlijk project en minder
als een opgelegd gegeven. De media krijgen in dat proces een
belangrijker plaats en ouders en leraren boeten aan belang in 4 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

voor het correct gebruiken van de drie begrippen 2 
voor het correct gebruiken van twee begrippen 1 
voor het correct uitleggen dat het belang van de media is toegenomen 
en het belang van ouders en leraren is afgenomen 2 

3 maximumscore 2 
Volgens de cultivatiehypothese verandert het beeld van de werkelijkheid 
van mensen die te veel naar bepaalde soorten programma’s kijken.  
De beelden van seks en geweld in de media komen niet overeen met hoe 
in de samenleving met seks en geweld omgegaan wordt.  
Als kinderen te veel van die beelden zien zouden ze daar een vertekend 
beeld van kunnen krijgen. Ze interpreteren de alledaagse realiteit dan 
vanuit het referentiekader van de mediawerkelijkheid. 

4 maximumscore 2 
• Een kenmerk van het moderne gezin is dat het een

onderhandelingshuishouding is. Dat is te herkennen in de eerste 
aanbeveling waarin staat dat het goed is om afspraken te maken 1 

• Een tweede kenmerk is het opvoedingsideaal waarbij de ontplooiing
van het kind centraal staat, waarin hij leert om voor een eigen mening 
uit te komen en zich leert te ontwikkelen naar een zelfstandig 
handelende persoon. Dit kenmerk is te herkennen in de tweede 
aanbeveling die inhoudt dat met kinderen gepraat wordt over normen 
en waarden en dat kinderen geholpen moeten worden om media-
inhoud te begrijpen. De normen en waarden worden niet opgelegd 
maar het kind wordt geholpen om deze te ontwikkelen. Het helpen 
begrijpen van de media-inhoud helpt het kind om zijn eigen mening te 
vormen 1 
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