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Opgave 1  Opvoedingswaarden en de opvoedingscanon 

1 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• noemen van het moderne gezin (indien twee kenmerken genoemd) 1 
• twee kenmerken van het moderne gezin met twee bijbehorende

gegevens uit tabel 1 (per kenmerk met gegeven 1 scorepunt) 2 

Vraag Antwoord Scores 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• (meer) bij het moderne gezin 1 
• Een kenmerk van het moderne gezin is een opvoedingsideaal waarin

kinderen leren zich te ontwikkelen tot een zelfstandig handelend
persoon. Dit kenmerk past bij de relatief belangrijk gevonden
eigenschap ‘verantwoordelijkheidsgevoel’ uit tabel 1 (door 31,0% van
de respondenten als belangrijkste eigenschap genoemd) 1 

• Een kenmerk van het moderne gezin is een democratisch
gezinsklimaat waarin kinderen soms veel te zeggen hebben. Dit
kenmerk past bij de relatief onbelangrijk gevonden eigenschap
‘gehoorzaam zijn aan ouders’ uit tabel 1 (door 13,1% van de
respondenten als belangrijkste eigenschap genoemd) 1 

2 A 

3 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
• noemen van verandering van waarde onafhankelijkheid en

bijbehorend kernconcept bij hoofdconcept verandering 1 
• uitleg van samenhang tussen verandering onafhankelijkheid en

maatschappelijke verandering met gebruik van kernconcept bij 
hoofdconcept verandering 1 

• noemen van verandering van waarde conformisme en ander
bijbehorend kernconcept bij hoofdconcept verandering 1 

• uitleg van samenhang tussen verandering conformisme en
maatschappelijke verandering met gebruik van kernconcept bij 
hoofdconcept verandering 1 
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Vraag Antwoord Scores 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De waarde onafhankelijkheid is belangrijker geworden en hangt samen

met het proces van individualisering 1 
• Kinderen leren in de opvoeding meer om hun leven naar eigen

inzicht vorm te geven. Als kinderen meer zelf mogen bepalen hoe ze 
hun leven inrichten, zijn zij onafhankelijker van bijvoorbeeld hun 
ouders 1 

• De waarde conformisme is minder belangrijk geworden en hangt
samen met het proces van democratisering 1 

• Kinderen hebben in het gezin over het algemeen meer inspraak
gekregen en er is dus sprake van een verschuiving van macht. 
Kinderen hoeven zich minder aan te passen (te conformeren) aan 
bijvoorbeeld de opvattingen van de ouders 1 

4 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• bedoeling van campagne met behulp van afbeelding 1 1 
• relatie tussen bedoeling campagne en socialiserende functie 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Afbeelding 1 laat zien dat mensen die twijfelen over welke norm zij

moeten hanteren bij kinderen die aan tafel zitten, de opvoedingscanon 
kunnen raadplegen. De campagne heeft daarmee de bedoeling dat 
mensen zich bewust worden van hun (gebrek aan) kennis over de 
opvoeding van kinderen 1 

• De opvoedingscanon kan zo aan mensen kennis overdragen. De
kennis gaat over welk gedrag in de opvoeding (volgens 
wetenschappelijke onderzoeken) wel en niet aanvaardbaar is. De 
campagne heeft daarmee een gedragsregulerende functie 1 

5 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• opvatting van confessionele stroming over rol van overheid bij

opvoeding 1 
• argument voor het gebruik van opvoedingscanon op grond van

confessionele stroming 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Ondersteuning van gezinnen door de overheid is belangrijk 1 
• De opvoedingscanon kan helpen opvoedingsproblemen in kwetsbare

gezinnen te voorkomen 1 
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Vraag Antwoord Scores 

6 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• opvatting van liberale stroming over rol van overheid bij opvoeding 1 
• argument tegen het gebruik van opvoedingscanon op grond van

liberale stroming 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• veel belang hechten aan de eigen verantwoordelijkheid van ouders 1 
• Ouders kunnen zelf het beste bepalen hoe ze hun kinderen opvoeden 1 

7 maximumscore 1 
De opvoeding van kinderen werd in de jaren vijftig en zestig van de vorige 
eeuw zoveel mogelijk gedelegeerd aan de verschillende zuilen / het 
maatschappelijk middenveld. Dit is kenmerkend voor de verzuiling. 
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