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Een voorbeeld van een juist antwoord is:
• Een antwoord waaruit blijkt dat er in die periode extra aanbod op de
arbeidsmarkt is van schoolverlaters die zich melden als
werkzoekenden
• waardoor het werkloosheidscijfer hoger wordt in die periode dan op
basis van een jaargemiddelde verwacht zou mogen worden
maximumscore 3
Uit het antwoord moet blijken dat
• het werkloosheidspercentage onder jongeren (jonger dan 25 jaar)
sneller oploopt dan bij de totale beroepsbevolking in periodes met een
lage of zelfs negatieve volumemutatie van het bbp (1980-1982 en
2002-2004) (bron 7)
• hetgeen verband kan houden met het feit dat jongeren als eerste
worden ontslagen / relatief moeilijker aan betaald werk komen in tijden
van laagconjunctuur (krantenfragment)
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Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat scholieren met een keuze voor een
vervolgopleiding het risico vermijden dat zij werkloos zouden kunnen
worden als zij (in 2009) op zoek gaan naar betaalde arbeid.
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Een voorbeeld van een juist antwoord, indien gekozen voor argument 1:
Een antwoord waaruit blijkt dat Jaap dit argument
• niet goed kan onderbouwen met bron 8 omdat deze geen uitsplitsing
geeft naar opleidingsniveau
• en ook niet met bron 9 omdat deze de feitelijke arbeidsdeelname
weergeeft en niet de mogelijkheden voor toekomstige arbeidsdeelname

Een voorbeeld van een juist antwoord, indien gekozen voor argument 2:
Een antwoord waaruit blijkt dat Jaap dit argument
• niet goed kan onderbouwen met bron 8 omdat het relatieve verschil in
werkloosheid van jongeren ten opzichte van de ‘ouderen’ (25 tot 55)
niets zegt over de hoogte van werkloosheid / omdat het gegeven
verhoudingsgetal in Nederland juist hoger ligt dan het EU-gemiddelde
• en ook niet met bron 9 omdat die geen uitsplitsing maakt naar
Nederland en EU / geen uitsplitsing maakt tussen jongeren en
‘ouderen’ (25 tot 55)
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Opmerking
Uitsluitend scorepunten toekennen voor een combinatie van argument en
beoordeling van de bruikbaarheid van de bronnen.
19

maximumscore 2
Te denken valt aan de volgende aanvulling op de redenering van Yasmina:
(Door een hogere opleiding te volgen) kan ik in de toekomst een (veel)
hoger inkomen verdienen. Als ik daarvoor geld moet lenen, kan dat rente
kosten. Die kosten hoop ik later meer dan te compenseren met het hogere
inkomen van een betere baan. Met een deel van dat hogere inkomen zal ik
dan de opgebouwde schuld kunnen terugbetalen.
Opmerking
Als de essentie van het ruilen over de tijd niet is verwoord maximaal
1 scorepunt toekennen.
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