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Opgave 1  Agressie op het sportveld 

1 maximumscore 3 
• uitvoerende macht (één van de volgende): 1 

− politie/Openbaar Ministerie/officier van justitie/minister van 
Veiligheid en Justitie met als taak het opsporen van strafbare feiten 

− Openbaar Ministerie/officier van justitie/minister van Veiligheid en 
Justitie met als taak het vervolgen van verdachten 

− politie/burgemeester met als taak het handhaven van de openbare 
orde 

− Openbaar Ministerie/officier van justitie/minister van Veiligheid en 
Justitie met als taak ten uitvoer leggen van straf 

Vraag Antwoord Scores 

• 1 wetgevende macht (één van de volgende):
− regering/parlement met als taak het maken van wetten waarin

vastgelegd is wat strafbaar is en wat de maximumstraffen zijn 
− regering/parlement met als taak het maken van wetten om

strafbaar gedrag te voorkomen/bestrijden 
• rechterlijke macht: rechters met als taak het berechten van verdachten 1 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juiste actor of alleen een juiste 
taak. 

2 maximumscore 2 
• Stelling a meet niet wat je wilt meten, omdat de stelling eerder over

objectieve dan subjectieve veiligheid gaat. 
Ook goed: 
Stelling a is onduidelijk geformuleerd, omdat wat een ‘gewelddadig 
incident’ is door respondenten verschillend kan worden gedefinieerd 1 

• Stelling b is onduidelijk geformuleerd, omdat de woorden ‘soms’ en
‘een beetje’ door respondenten verschillend geïnterpreteerd kunnen 
worden 1 

- 1 -



Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot  2014-I  

- havovwo.nl

- www.havovwo.nl - www.examen-cd.nl

Vraag Antwoord Scores 

3 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• juist gebruik van begrip referentiekader 1 
• juist gebruik van begrip selectieve perceptie 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een actiever veiligheidsbeleid kan leiden tot een verandering van het

referentiekader van de betrokken actoren bij sportverenigingen. Hun 
oordeel verandert omdat zij bepaald gedrag eerder als ongewenst 
gaan beschouwen 1 

• Een verandering van het referentiekader kan vervolgens leiden tot een
verandering in waarneming van ongewenst gedrag door 
sportverenigingen. De selectie in de waarneming verschuift en kan 
leiden tot een toename van het waarnemen van ongewenst gedrag. Er 
is dan sprake van selectieve perceptie 1 

4 maximumscore 2 
• In het actieplan heeft het kabinet maatregelen opgenomen die met

organisaties zoals de KNVB zijn afgesproken (r. 27-32) om ongewenst 
gedrag en excessen aan te pakken  1 

• Dit past bij integraal veiligheidsbeleid omdat niet alleen de overheid
een rol speelt bij criminaliteitsbestrijding, maar dit in samenwerking 
met andere organisaties gebeurt 1 

5 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• gebruik van juist kenmerk van politiek vraagstuk 1 
• gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 1 (indien juist kenmerk

gebruikt) 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 1 blijkt dat het kabinet wil dat mensen kunnen sporten zonder

last te hebben van intimidatie of geweld. (r. 3-6) 1 
• Het kabinet wil dus zorgen voor veiligheid in de sport. Het bieden van

veiligheid is een basisfunctie van de staat en dus is het een politiek 
vraagstuk 1 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juist voorbeeld. 
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Vraag Antwoord Scores 

6 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
per juist gebruik van kernconcept (maximaal 2) 1 
per gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 2 of 3 (indien 
kernconcept juist gebruikt) 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Ongewenste socialisatie van jongeren is een verklaring voor het

ongewenst gedrag in de sport omdat er onvoldoende aandacht is voor 
oefening, opleiding en opvoeding 1 

• Er is bijvoorbeeld sprake van opvoed- en opgroeiproblemen bij
jeugdleden van sportverenigingen. (r. 22-25 van tekst 2) 1 

• Ongewenste socialisatie hangt samen met sociale ongelijkheid.
Problemen van kinderen die kunnen leiden tot ongewenst gedrag 
hangen samen met de lagere maatschappelijke positie van bepaalde 
groepen 1 

• Er zijn bijvoorbeeld meer opvoed- en opgroeiproblemen in buurten met
een lage sociaaleconomische status dan in de meer welgestelde 
buurten. (r. 4-9 van tekst 3) 1 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen juist(e) voorbeeld(en). 
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Vraag Antwoord 

 
Scores 

 

7 maximumscore 6 
een juist antwoord bevat: 
• juist gebruik van kernconcept bij vorming 1 
• gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 2 of 3 (indien

kernconcept bij vorming juist gebruikt) 1 
• juist gebruik van kernconcept bij verhouding 1 
• gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 2 of 3 (indien

kernconcept bij verhouding juist gebruikt) 1 
• juist gebruik van kernconcept bij binding 1 
• gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 2 of 3 (indien

kernconcept bij binding juist gebruikt) 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• vorming

In het beleid van het stimuleren van een positief pedagogisch klimaat 
is vorming te herkennen omdat het hanteren van eenduidige 
gedragsregels (r. 16-19 van tekst 3) een voorbeeld is van het 
stimuleren van gewenste socialisatie. Het hanteren van gedragsregels 
is onderdeel van oefening, opleiding en opvoeding en omgang met 
anderen 2 

• verhouding
In het beleid van het stimuleren van een positief pedagogisch klimaat 
is verhouding te herkennen omdat het respecteren en accepteren van 
beslissingen van de scheidsrechter en medespelers (r. 42-45 van 
tekst 3) een voorbeeld is van het vergroten van het gezag van 
betrokken actoren. De macht van bijvoorbeeld scheidsrechters om 
sociale controle uit te oefenen kan zo (meer) geaccepteerd worden 2 

• binding
In het beleid van het stimuleren van een positief pedagogisch klimaat 
is binding te herkennen omdat de aanwezigheid en hulp van ouders bij 
de sportvereniging (r. 22-25 van tekst 3) een voorbeeld is van de 
betrokkenheid van actoren. Betrokkenheid kan opgevat worden als een 
kenmerk van sociale cohesie omdat het een indicator is van de mate 
van verantwoordelijkheid van de betrokkenen bij de sportvereniging 
voor elkaars lot 2 

Opmerking 
Het kernconcept moet horen bij het hoofdconcept. 
Geen scorepunt toekennen aan alleen juist(e) voorbeeld(en). 
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Vraag Antwoord 

 
Scores 

 

8 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• juist gebruik van theorie ter verklaring van criminaliteit 1 
• gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 2 of 3 (indien theorie

juist gebruikt) 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens de bindingstheorie zullen de jeugdleden door sterke

maatschappelijke bindingen zich zowel emotioneel als rationeel eerder 
aan de heersende normen en ideeën houden. Hierdoor zal de kans op 
het vertonen van ongewenst gedrag en het plegen van excessen 
kleiner worden 1 

• Uit tekst 3 blijkt dat het verloop onder de jeugdleden bij de
sportverenigingen met een pedagogisch coördinator kleiner is dan het 
verloop bij de twee sportverenigingen zonder pedagogisch coördinator 
(r. 46-50). Een kleiner verloop kan wijzen op een sterkere binding van 
de jeugdleden met de sportvereniging 1 
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