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Opgave 4 Gelijk loon voor Oost-Europese arbeidsmigranten?
14

maximumscore 2
voorbeeld van een beschrijvende vraag vanuit de vergelijkende
benaderingswijze, waarop het antwoord is af te lezen in figuur 2:
• Hoe heeft de immigratie van burgers uit Oost-Europese EU-lidstaten
naar Nederland zich ontwikkeld tussen 1995 en 2015?
voorbeeld van een verklarende vraag vanuit de sociaaleconomische
benaderingswijze:
• Welke sociaaleconomische oorzaken liggen ten grondslag aan de
toename van migranten uit Oost-Europese EU-lidstaten (in de periode
2005 en 2015)?

15

maximumscore 1
vrij verkeer van personen (goederen, diensten en kapitaal) binnen de EU

16

maximumscore 3
• de Europese Commissie / de Commissie
• de Raad van de Europese Unie / de Raad / de Raad van Ministers (niet
juist: de Europese Raad)
• het Europees Parlement

17

maximumscore 3
• De PvdA behoort tot de sociaaldemocratische stroming en de VVD tot
de liberale stroming
voorbeelden van juiste verklaringen:
• Sociaaldemocraten zijn voorstander van gelijke kansen / komen op
voor de positie van zwakke groepen (op de arbeidsmarkt).
Nederlandse bouwvakkers hebben geen gelijke kans op werk wanneer
zij worden weggeconcurreerd door hun ‘goedkope’ Poolse collega’s
• Liberalen zijn voorstander van vrije marktwerking / weinig
overheidsbemoeienis op economisch terrein. Niet de (Europese)
overheid, maar de marktwerking moet de prijs van arbeid bepalen. /
Liberalen zijn voorstander van economische vrijheid. Een (Europese)
overheid die zich op deze wijze met de lonen bemoeit, past daar niet
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maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende):
− Een Tweede Kamerlid kan gebruikmaken van het interpellatierecht om
een debat aan te gaan met de minister over wat het Nederlandse
standpunt in de Raad van de Europese Unie zou moeten zijn.
− Een Tweede Kamerlid kan via een motie de minister (van SZW)
oproepen een bepaald standpunt in te nemen in de Raad van de
Europese Unie.
− Een Tweede Kamerlid kan ter controle vragen stellen (schriftelijk of
mondeling) aan de minister over de kwestie van gelijk loon in EUlanden / over het beleid van de minister betreffende gelijk loon van
arbeidsmigranten.
per juist antwoord

19

1

maximumscore 1
Het besluitvormingsproces blijft steken bij barrière 3: de beslissing over de
oplossing van problemen. Citaat: “Een voorstel (…) Oost-Europese
lidstaten.” (regels 10-13) / “Asscher wil (…) zijn toelichting.” (regels 17-22)
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als barrière 3 en het citaat juist zijn.
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• Framing is een manier van berichtgeving om een gebeurtenis vanuit
een bepaald perspectief te benaderen / een soort kleuring van het
nieuws: de wijze waarop een onderwerp wordt gepresenteerd en
geïnterpreteerd in de mediaberichtgeving
• (mediaframe van regeringsgezinde kranten in Polen)
voorbeeld van een juist antwoord:
Journalisten kunnen het probleem rond de Oost-Europese werknemers
benaderen vanuit het werkgelegenheidsperspectief. De journalisten
kunnen benadrukken dat door de gelijke behandeling van deze OostEuropese werknemers hun kansen op werk in West-Europese landen
zullen afnemen
• (mediaframe van kranten in Nederland die het eens zijn met Asscher)
voorbeelden van een juiste antwoorden:
− Journalisten kunnen het probleem rond de Oost-Europese
werknemers benaderen vanuit het verdringingsperspectief.
Hiermee benadrukken journalisten het onrecht dat de eigen
werknemers wordt aangedaan doordat zij minder makkelijk aan het
werk komen door de aanwezigheid van goedkopere Oost-Europese
werknemers.
− Journalisten kunnen het probleem rond de Oost-Europese
werknemers benaderen vanuit het gelijkheidsperspectief/
rechtvaardigheidsperspectief. Journalisten kunnen de ongelijke
behandeling van de Oost-Europese werknemers benadrukken.
Voor ‘gelijk werk, dienen zij gelijk loon’ te krijgen. Dat zal centraal
staan in de berichtgeving.

www.examenstick.nl

3

1

1
1

www.havovwo.nl

