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Opgave 3  Veranderingen van de positie van vrouwen 

7 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• de inhoud van de meritocratische gedachte die ten grondslag ligt aan

het model van de individualistische prestatiesamenleving 1 
• een conclusie op grond van vergelijking van de gegevens van tabel 1

met het model van de individualistische prestatiesamenleving 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De meritocratische gedachte houdt in dat in de huidige moderne

samenleving alleen iemands capaciteiten (vooral diens opleiding) 
bepalend zijn voor iemands maatschappelijke positie 1 

• De score op het terrein van economische participatie betekent dat
vrouwen op dit terrein achterblijven in vergelijking met mannen. Op het 
terrein van onderwijs zijn vrouwen en mannen gelijk. 
Volgens de meritocratische gedachte zouden vrouwen gezien de 
gelijkheid op terrein van onderwijs ook op het terrein van economische 
participatie dezelfde positie moeten hebben als mannen.  
De scores van tabel 1 zijn dus strijdig met het model van de 
individualistische prestatiesamenleving 1 

8 maximumscore 2 
• De constructivistische benadering verklaart sociale ongelijkheid, in dit

geval de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen vanuit cultureel 
verankerde voorstellingen of voornamelijk vanuit de beelden die door 
mensen samen met betrekking tot die groepen zijn geconstrueerd 1 

• voorbeelden (één van de volgende): 1 
− Aan mannen worden beelden toegekend die met carrière/betaald 

werk te maken hebben: mannen die werken hebben een hogere 
status dan vrouwen die werken / een man is autonoom/assertief/ 
heeft leiderschapskwaliteiten.  
Het voortbestaan van deze beelden belemmert het tegengaan van 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op economisch terrein. 

− Aan vrouwen worden beelden toegekend die te maken hebben met 
het onderhouden van relaties en vriendelijk en volgzaam gedrag. 
Bijvoorbeeld vrouwen zijn meegaand, zorgzaam, goedgelovig en 
zachtzinnig (allemaal woorden die weinig te maken hebben met 
betaald werk of carrière). 
Het voortbestaan van deze beelden belemmert het tegengaan van 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op economisch terrein. 

− Van vrouwen wordt verwacht dat ze vooral deeltijdwerk verrichten 
wat tot gevolg heeft dat vrouwen minder status en 
carrièremogelijkheden hebben dan mannen. 

- 1 -



Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II 

- havovwo.nl

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

Vraag Antwoord 

 
Scores 

 

9 maximumscore 2 
• Volgens de marxistische benadering berust ongelijkheid op

machtsverschillen die het gevolg zijn van het feit dat mensen in 
verschillende mate over hulpbronnen als bezit, inkomen, culturele 
bagage en sociale contacten beschikken 1 

• Hoewel vrouwen anno 2012 op het gebied van onderwijs gelijk zijn aan
mannen, met andere woorden over eenzelfde hulpbron onderwijs 
(cultureel kapitaal) als mannen beschikken, wordt de ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen op terrein van economische participatie 
ook bepaald door verschil in inkomen, bezit en politieke macht. (In het 
algemeen beschikken vrouwen over minder inkomen, bezit, politieke 
macht waardoor machtsverschillen tussen vrouwen en mannen (op 
economisch terrein) blijven bestaan.) 1 

10 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
per vraagstuk een juist gebruik van een politicologisch kernconcept naar 
aanleiding van tabel 2 (maximaal vier) 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Tabel 2 heeft te maken met een bindingsvraagstuk omdat

de representativiteit van het parlement door de meer gelijke man-
vrouwverdeling zal toenemen: er zal waarschijnlijk meer rekening 
worden gehouden met belangen van vrouwen. Gevolg is mogelijk dat 
meer vrouwen zich betrokken gaan voelen met de politiek 1 

• Tabel 2 heeft te maken met een verhoudingsvraagstuk omdat
het feit dat meer vrouwen in het parlement komen, betekent dat 
vrouwen meer macht krijgen: hun invloed op de politieke 
besluitvorming wordt vergroot 1 

• Tabel 2 heeft te maken met een vormingsvraagstuk omdat
de achterstelling van vrouwen in de politiek deels het gevolg is van 
politieke socialisatie: er vindt nog steeds overdracht plaats van 
normen en waarden via onder andere gezinnen en media die politiek 
een zaak vinden van mannen  1 

• Tabel 2 heeft te maken met een veranderingsvraagstuk omdat
sinds 1977 het aandeel vrouwen in het parlement sterk is gestegen. 
Deze ontwikkeling is te beschouwen als een voorbeeld van het 
democratiseringsproces: verschuiving van macht van weinig 
mensen (vooral mannen) naar steeds meer mensen (vrouwen) / een 
toename van de deelname van vrouwen aan de besluitvorming 1 
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11 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een juist gebruik van twee van de volgende kernconcepten die de 
toenemende betekenis van het EHRM voor de nationale politiek verklaren: 
globalisering, modernisering, democratisering, individualisering 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• globalisering

Er is een internationale rechtsorde ontstaan die steeds meer van 
invloed is op de nationale rechtsorde. Het toenemende belang van 
uitspraken van het EHRM is daar een voorbeeld van  1 

• modernisering
Het proces van modernisering wordt onder andere gekenmerkt door 
een ontwikkeling naar een op rechten van de mens gebaseerde en 
democratisch ingerichte samenleving. Het toenemende belang van 
uitspraken van het EHRM is daar een voorbeeld van  1 
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