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Opgave 3  Sociaal wetenschappelijk onderzoek 
 
Bij deze opgave hoort tekst 8 uit het bronnenboekje. 
 
Tekst 8 beschrijft de resultaten van onderzoek naar de gevolgen op wat langere 
termijn van het weinig, matig of veel kijken naar geweld op de televisie door 
jongeren. 
Er bestaan verschillende theorieën over de invloed van de massamedia, zoals: 
 de agenda-settingtheorie; 
 de theorie van de zwijgspiraal; 
 de cultivatietheorie. 

2p 21 Welk van bovenstaande theorieën kan de resultaten van het onderzoek in  
tekst 8 verklaren? Licht je keuze toe. 

2p 22 Wat is de afhankelijke en wat is de onafhankelijke variabele in dit onderzoek? 
 
Wijken verschillen van elkaar met betrekking tot de omvang van de criminaliteit. 
Wijken verschillen ook van elkaar naar de mate van sociale cohesie. Je kunt 
onderzoeken of er een verband bestaat tussen de omvang van de criminaliteit 
en de mate van sociale cohesie in wijken. 

2p 23 Geef twee indicatoren van de mate van sociale cohesie in wijken.  
 
Om de veiligheid te vergroten, nemen bestuurders allerlei maatregelen zoals het 
inzetten van een wijkagent. Bestuurders willen weten of dit een effectieve 
maatregel is.  
Onderzoekers stellen de volgende hypothese op: het inzetten van een wijkagent 
verkleint de kans op vernieling, inbraak en beroving op straat in de wijk. 
Onderzoekers maken een experimentele onderzoeksopzet. 

4p 24 Beschrijf deze onderzoeksopzet. 
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tekst 8 
 

Jongeren worden agressief van tv-geweld 
 
In Amerika vertoont de televisie op tien jaar), het is ook voor het eerst dat 
prime time gemiddeld drie tot vijf er op dit gebied uitkomsten zijn over 
geweldsdaden per uur. 20 jongeren. Eerdere onderzoeken gingen 
Jongeren die rond hun veertiende meer altijd over kleine kinderen. 

5 dan één uur per dag televisiekijken, Het effect van veel televisie kijken blijkt 
gedragen zich een paar jaar later groot. Van degenen die op veertien-
agressiever dan leeftijdgenoten die jarige leeftijd minder dan een uur tv per 
minder kijken. Dat blijkt uit een 25 dag keken, pleegde bijna zes procent 
Amerikaans onderzoek dat onlangs is gewelddaden tussen hun zestiende en 

10 gepubliceerd in het gezaghebbende 22ste. Maar van de veertienjarigen die 
Amerikaanse tijdschrift Science. Het is meer dan drie uur per dag keken, 
het zoveelste onderzoek over het ver- pleegde meer dan een kwart geweld-
band tussen tv-geweld en ‘echt’ geweld. 30 daden. Bij de groep kijkers die een tot 
Maar dit onderzoek is uniek. Niet alleen drie uur per dag keek, ligt het percen-

15 zijn 707 personen maar liefst zeventien tage op achttien. Bij meisjes is het ver-
jaar lang gevolgd (bij het begin van het band minder duidelijk dan bij jongens. 
onderzoek waren ze allemaal onder de Tenminste, bij pubers.

 

bron: naar NRC Handelsblad Weekkrant, 2 april 2003 
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