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Opgave 3  Sociaal wetenschappelijk onderzoek 
 

 21 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De cultivatietheorie:  
Deze theorie onderzoekt de effecten die zich voordoen als men vaak naar 
dezelfde soort beelden/programma’s kijkt. De kijkers ontwikkelen dan als 
het ware een ‘vervormd’ beeld van de werkelijkheid. Voor de jongeren die 
veel televisiekijken is geweld gewoon gedrag geworden omdat het op de tv 
voorkomt. 
 
Opmerking 
Alleen 2 scorepunten toekennen voor een juiste theorie met een juiste 
uitleg. 
 

 22 maximumscore 2 
• afhankelijke variabele: tonen van crimineel gedrag / het plegen van 

gewelddaden 1 
• onafhankelijke variabele: het aantal uren televisiekijken per dag 1 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− het aantal mensen dat lid is van verenigingen e.d.  
− het aantal verhuizingen per 1000 inwoners (van meer welgestelde 

ingezetenen naar wijken aan de rand van de stad of randgemeenten) 
− het aantal verenigingen en organisaties per 1000 inwoners  
− de mate waarin bewoners van een wijk tevreden zijn met de 

bevolkingssamenstelling in de wijk 
− de mate waarin bewoners van een wijk vinden dat mensen in de wijk 

op een prettige manier met elkaar omgaan 
− de mate waarin bewoners van een wijk vinden dat ze zich thuis voelen 

bij de mensen die in deze wijk wonen 
− de mate waarin bewoners van een wijk vinden dat ze veel contact 

hebben met hun directe buren / andere wijkbewoners 
 
per juist antwoord  1 
 
Opmerking 
Het moet gaan om een toetsbare formulering.  
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 24 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• Experimentele situatie: een wijk waarin een wijkagent gedurende een 

bepaalde periode functioneert 1 
• Controlesituatie: een wijk met dezelfde sociaaleconomische kenmerken 

en hetzelfde criminaliteitspatroon zonder wijkagent over eenzelfde 
periode 1 

• De onderzoekers meten aan het begin en aan het einde van die 
periode bijvoorbeeld het aantal berovingen, vernielingen en inbraken 
op straat. Vervolgens stellen zij vast of zich in de wijk met een 
wijkagent minder berovingen, vernielingen en inbraken hebben 
voorgedaan. Is dit het geval, dan is de hypothese bevestigd 2 

 
 

 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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