Lesmateriaal vwo pilot maatschappijwetenschappen domein E
Verandering, toegepast op de context De wording van de moderne westerse samenleving
Opdracht 1

Papoea’s en pygmeeën als onze leermeesters

Vraag 1:

Jared Diamond vergelijkt de samenleving van de Papoea’s en pygmeeën met
de moderne samenleving. Noem de verschillen ten aanzien van drie
kenmerken van de moderne westerse samenleving volgens bron 1.
Antwoord, drie uit de volgende:
Politiek: rechtsstaat versus onderlinge conflictbeslechting zonder tussenkomst van daarvoor
aangestelde autoriteiten.
Economisch: jagers en verzamelaars versus gemengde economie en meer dienstverlenende
arbeid.
Demografisch: leven in de natuur versus leven in stedelijke gebieden.
Sociaal en cultureel: een cultuur waarin wetenschap en recht een belangrijke rol spelen en
waarin veelsoortige bindingen tussen mensen bestaan die tegelijk ook minder hecht zijn.
Versus een cultuur die meer gericht is op het herstel van relaties dan op 'recht'. De bindingen
zijn ook hechter omdat mensen ook in de toekomst op elkaar aangewezen zijn.
Vraag 2:

Op één van deze verschillen kun je het kernconcept institutionalisering
toepassen. Leg uit op welk verschil dit kernconcept is toe te passen en
waarom.

Antwoord:
Verschil in conflictoplossing: in een rechtsstaat zijn er standaard gedragspatronen vastgelegd
waarmee het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties gereguleerd worden. Bij de
Papoea’s is juist geen sprake van deze institutionalisering, zij reguleren dat onderling.
Vraag 3:

Sociale netwerken zijn in de moderne westerse samenleving veranderd door
globalisering en informatisering. Beschrijf deze verandering en leg uit hoe
globalisering en informatisering deze verandering veroorzaakt heeft.
Voorbeeld van een goed antwoord:
De contacten binnen de sociale netwerken zijn grootschaliger geworden door informatisering
en globalisering. Door technologische vernieuwingen (informatisering) en het uitbreiden van
contacten (globalisering) speelt de geografische afstand geen rol meer in het tot stand
brengen van sociale netwerken.

Vraag 4:

Neemt de sociale cohesie in de moderne samenleving toe of af?
Licht je antwoord toe en maak in je antwoord gebruik van één van de
kernconcepten uit het domein Verandering. Je mag het kernconcept
individualisering niet gebruiken.

Voorbeelden van een goed antwoord:
De sociale cohesie neemt af. De nationale identiteit en cultuur (een verbindend element bij
sociale cohesie) neemt aan intensiteit af door globalisering. De contacten van mensen
breiden zich uit over de landsgrenzen heen.
De sociale cohesie neemt toe. Als reactie op de globalisering waarbij mensen hun contacten
meer uitbreiden over de landsgrenzen heen, kiezen mensen meer voor het behoud van het
eigene van de nationale en lokale cultuur. Hierdoor neemt de sociale cohesie toe.

Vraag 5:

Wat is het verschil in visie op sociale ongelijkheid tussen aanhangers
van het functionalisme-paradigma en van het conflict-paradigma.

Antwoord:
Het functionalisme-paradigma ziet sociale ongelijkheid als een noodzakelijkheid maar ook
functioneel voor de samenleving. Leden van de samenleving vervullen taken die bij hen
passen en krijgen daar soms met reden een hogere beloning voor dan anderen. Dit wordt
geaccepteerd en gesteund door de samenleving.
Het conflict-paradigma ziet sociale ongelijkheid als bron van verandering. Door (machts)
verschillen zijn mensen in meer of mindere mate in staat een gunstiger resultaat te bereiken.
Deze verandering blijft doorgaan omdat er steeds nieuwe conflicten voortkomen uit
verschillen en ongelijkheid.
Opdracht 2
Vraag 1:

Gezondheid en opleidingsniveau
Trek twee conclusies uit de gegevens van onderstaande figuur.

Voorbeeld van een goed antwoord:
Mensen met een lage opleiding hebben meer overgewicht dan mensen met een hoge
opleiding. Mensen met een hoge opleiding sporten meer dan mensen met een lage opleiding.
Vraag 2:

Verklaar met behulp van de kernconcepten socialisatie en sociale
ongelijkheid de conclusies uit vraag 7.

Antwoord:
In het proces van socialisatie leren mensen wel of niet gezond te leven. Uit de cijfers blijkt dat
mensen met een lagere opleiding minder de waarden en normen van gezond leven krijgen
overgedragen dan mensen met een hogere opleiding.
Er is sprake van ongelijkheid omdat mensen met minder geld vaak minder kunnen besteden
aan gezonde voeding (ongezond eten is vaak goedkoper) en aan sporten (lidmaatschap
verenigingen, sportschool etc.).

Vraag 3.

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft als taak om het sociaal
cultureel welzijn in Nederland in kaart te brengen. Op basis van die
informatie kan de overheid dan tot een verantwoorde beleidskeuze
komen. Leg uit waarom deze taak past in een proces van
rationalisering.

Antwoord
Rationalisering is het ordenen en systematiseren van de werkelijkheid om die beheersbaar te
maken. Het gaat ook om het doelgericht inzetten van middelen om zo efficiënt en effectief
mogelijke resultaten te bereiken. Het SCP brengt het sociaal cultureel welzijn in kaart
(ordenen en systematiseren), met de bedoeling het welzijn in Nederland gericht te kunnen
bevorderen door middel van beleidsmaatregelen.
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