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Opgave 3 Coffin homes 

18 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• een uitleg dat migratie/urbanisatie te herkennen is in de vorming van

Hongkong, met een toepassing van het gekozen demografische
kenmerk en informatie daarover uit de inleiding 1 

b 
• een uitleg dat een toename van handel / een geglobaliseerde

wereldmarkt te herkennen is in de vorming van Hongkong, met een
toepassing van de gekozen economische ontwikkeling en informatie
daarover uit de inleiding 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• In de inleiding staat dat er grote aantallen arbeidsmigranten uit China

en Zuidoost-Aziatische landen naar Hongkong zijn gekomen.
Hongkong heeft een heterogene bevolkingssamenstelling door de
komst van de migranten, oftewel door migratie. Dus is het
demografische kenmerk migratie in de vorming van Hongkong te
herkennen
of
In de inleiding staat dat er grote aantallen arbeidsmigranten naar
Hongkong zijn gekomen. In Hongkong is door de komst van deze
migranten een concentratie van mensen ontstaan, oftewel urbanisatie.
Dus is het demografische kenmerk urbanisatie in de vorming van
Hongkong te herkennen 1 

b 
• In de inleiding staat dat Hongkong in anderhalve eeuw is uitgegroeid

van een klein dorp met een lokale handelspost tot een wereldstad met
een mondiaal handelscentrum. Door toename van handel werd de
kleine nederzetting een mondiaal handelscentrum. Een toename van
handel is een economische ontwikkeling die in de vorming van
Hongkong te herkennen is 1 
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19 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat de meritocratische gedachte te 
herkennen is in de overtuiging van Huang Yu dat je miljonair kunt worden 
als je maar hard werkt, met een toepassing van het begrip meritocratische 
gedachte. 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Het is een meritocratische gedachte dat individuele capaciteiten, zoals 
hard kunnen werken, uiteindelijk bepalend zijn voor je maatschappelijke 
positie, zoals miljonair worden. Dus is in de overtuiging van Huang Yu de 
meritocratische gedachte te herkennen.  

20 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
• organische solidariteit 1 
• een uitleg dat het werk van Huang Yu in Hongkong past bij organische

solidariteit, met het kenmerk arbeidsdeling 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het werk van Huang Yu in Hongkong past bij de organische solidariteit

van een moderne samenleving 1 
• omdat zijn leven gekenmerkt wordt door verregaande arbeidsdeling.

Huang Yu doet in Hongkong gespecialiseerd werk, namelijk taarten 
versieren 1

21 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
• (participerende) observatie 1  
• een uitleg dat vanuit een journalistiek principe kritiek gegeven kan

worden op de aanpak van de journalist, met de naam en een
toepassing van dit journalistiek principe 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de aanpak van de journalist is de onderzoeksmethode

(participerende) observatie te herkennen 1 
• Vanuit het journalistieke principe van streven naar objectiviteit kan

kritiek gegeven worden op de aanpak van de journalist, omdat het 
eigen referentiekader/de subjectieve ervaring van de journalist met 
deze aanpak van invloed kan zijn op zijn beschrijving van ‘coffin 
homes’  1 
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22 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
• een uitleg dat je met antwoord op de gegeven onderzoeksvraag kan

onderzoeken of bewoners van coffin homes een sociale categorie of 
een groep zijn, met een toepassing van een verschil tussen een 
sociale categorie en een groep 1 

• een uitleg dat de gegeven onderzoeksvraag past binnen het
sociaalconstructivisme-paradigma, met een kenmerk van het 
sociaalconstructivisme-paradigma  1  

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het hebben van bepaalde afspraken over etenstijden zegt iets over de

normen die bewoners van ‘coffin homes’ met elkaar gevormd hebben. 
Het delen van normen kan erop wijzen dat bewoners van ‘coffin homes’ 
een groep vormen. Als zij dergelijke normen niet delen, zijn zij slechts 
een sociale categorie met hetzelfde achtergrondkenmerk, namelijk 
bewoner van een ‘coffin home’. Dus kan je met het antwoord op deze 
onderzoeksvraag onderzoeken of de bewoners een sociale categorie 
of een groep zijn  1 

• Deze onderzoeksvraag past binnen het
sociaalconstructivisme-paradigma, omdat volgens dit paradigma de 
sociale werkelijkheid in interactie geconstrueerd wordt, zoals het 
onderling maken van afspraken door de bewoners van ‘coffin homes’ 
over wat etenstijden zijn 1 

23 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat op de woningmarkt van Hongkong 
sociale ongelijkheid tussen inwoners te herkennen is, met een toepassing 
van het kernconcept ongelijkheid en informatie daarover uit tekst 3. 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Volgens tekst 3 worden er in Hongkong door projectontwikkelaars alleen 
nog appartementen gebouwd voor mensen van wie de familie al vele 
generaties in Hongkong woont (r. 48-52) / voor vermogenden of 
Hongkongers met de betere banen (r. 39-41). In deze situatie van vrij spel 
voor projectontwikkelaars in Hongkong leiden verschillen in 
afkomst/vermogen tot een ongelijke verdeling van schaarse zaken, zoals 
woonruimte. Dus is op de woningmarkt van Hongkong sociale ongelijkheid 
tussen inwoners te herkennen. 
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24 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een redenering dat de woningcrisis rond 2009 
begonnen zal zijn, met gegevens uit figuur 1 over de stagnatie van het 
gemiddeld loon en de stijging van de gemiddelde vastgoedprijs. 

voorbeeld van een juist antwoord: 
De woningcrisis zal rond 2009 begonnen zijn, omdat in figuur 1 af te lezen 
is dat vanaf 2009 tot 2015 de gemiddelde vastgoedprijs stijgt van een 
niveau van ruim 100 naar boven de 300, terwijl het gemiddeld loon in die 
tijd ongeveer gelijk blijft op een niveau van ruim 100.  

25 D 

26 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat het kenmerk liberale

markteconomie/kapitalisme/welvaart te herkennen is in Hongkong, met 
informatie uit tekst 3 over het gekozen economische kenmerk 1 

• een uitleg dat het kenmerk democratie te herkennen is in Hongkong,
met informatie uit tekst 3 over het gekozen politieke kenmerk 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Hongkong is liberaal en superkapitalistisch (r. 55-56). In deze liberale

markteconomie is de westerse cultuur te herkennen. Hierin is een 
economisch kenmerk van de westerse cultuur in Hongkong te 
herkennen 1

• In Hongkong werd in 2014 gedemonstreerd voor vrije verkiezingen
(r. 66-67). In Hongkong kan dus gedemonstreerd worden voor vrije 
verkiezingen. Vrijheid van meningsuiting hoort bij een democratie. 
Hierin is de westerse cultuur te herkennen in Hongkong. Dus is een 
politiek kenmerk van de westerse cultuur in Hongkong te herkennen 1 
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27 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• polity/policy met een toepassing van de gekozen factor en een

voorbeeld daarvan uit tekst 3 1 
• een uitleg dat de gekozen factor te herkennen is in de politieke macht

van projectontwikkelaars in Hongkong, met een toepassing van het 
begrip politieke macht en een voorbeeld daarvan uit tekst 3 1 

voorbeelden van een juist antwoord: 
• De politieke vertegenwoordigers van de projectontwikkelaars in

Hongkong zitten in de Wetgevende Vergadering (r. 68-72). De 
Wetgevende Vergadering maakt deel uit van de formele politieke 
structuur (een gezaghebbende overheidsinstelling), oftewel de ‘polity’ 
van Hongkong 1 

• De politieke vertegenwoordigers van de projectontwikkelaars hebben
vanuit hun positie in de Wetgevende Vergadering het vermogen om 
politieke besluitvorming te beïnvloeden. Zij kunnen namelijk sociale 
hervormingen tegenhouden (r. 71-73). Dus is de factor ‘polity’ te 
herkennen in de politieke macht van projectontwikkelaars in Hongkong  1 

of 

• Het splitsen of verhokken van appartementen is legaal in Hongkong. Er
zijn geen voorschriften die projectontwikkelaars hinderen (r. 57-61). Dit
maakt deel uit van het beleid en de regelgeving, oftwel de ‘policy’ in
Hongkong 1

• De politieke vertegenwoordigers van de projectontwikkelaars hebben
vanuit hun positie in de Wetgevende Vergadering het vermogen om
politieke besluitvorming te beïnvloeden. Volgens tekst 3 kunnen
projectontwikkelaars binnen de vastgestelde regelgeving ongehinderd
appartementen splitsen. Dus is de factor ‘policy’ te herkennen in de
politieke macht van projectontwikkelaars in Hongkong 1 
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28 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een beschrijving van het kapitalistische Hongkong als

klassensamenleving, met een toepassing van het begrip
klassensamenleving en informatie daarover uit tekst 3 1 

• een uitleg vanuit het conflict-paradigma dat in het kapitalistische
Hongkong een klassensamenleving te herkennen is, met een kenmerk
van het conflict-paradigma 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een klassensamenleving bestaat uit ongelijke economische groepen,

oftewel klassen. In het kapitalistische Hongkong is een
klassensamenleving te herkennen, omdat de bewoners van dure
appartementen (r. 39-44) gezien kunnen worden als de bezittende
klasse en de bewoners van ‘coffin homes’ als de niet-bezittende klasse 1 

• Volgens het conflict-paradigma berust ongelijkheid op
machtsverschillen. In het kapitalistische Hongkong zijn grote
maatschappelijke tegenstellingen te herkennen tussen de inwoners,
die in verschillende mate beschikken over hulpbronnen, namelijk
economisch kapitaal. Dus is in het kapitalistische Hongkong, zoals
beschreven in tekst 3, een klassensamenleving te herkennen 1 
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