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Scores

Opgave 3 Gezondheid en opleidingsniveau
12

maximumscore 2
• Hoogopgeleide vrouwen leven gemiddeld langer dan laagopgeleide
vrouwen.
Hoogopgeleide vrouwen leven gemiddeld langer in goede gezondheid
dan laagopgeleide vrouwen
• Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen.
Vrouwen leven gemiddeld langer in goede gezondheid dan mannen

1
1

Opmerking
Elk scorepunt alleen toekennen als beide verschillen genoemd zijn.
13

14

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
• Er is sprake van sociale ongelijkheid als een verschil tussen mensen
gevolgen heeft voor de verdeling van schaarse en hooggewaardeerde
zaken en leidt tot een ongelijke waardering en behandeling
• Het verschil in opleiding is in onze maatschappij een vorm van sociale
ongelijkheid want hoogopgeleide mensen hebben doorgaans meer
kans op een langer leven dan laagopgeleide mensen en dat is een
hooggewaardeerde zaak

1

1

maximumscore 2
Het groter worden van gezondheidsverschillen is een maatschappelijk en
politiek vraagstuk omdat het een situatie betreft die als ongewenst wordt
beschouwd / waarvan mensen vinden dat het door de overheid aangepakt
moet worden / die hoog op de publieke agenda staat / die wordt gerekend
tot de basisfuncties van de staat.
Voorbeelden van juiste citaten:
− “De overheid moet ingrijpen door ongezonde voeding duurder te
maken en een preventief gezondheidsbeleid te ontwikkelen.” (regels 710)
− “Ook gemeenten moeten zich actiever opstellen. Zij krijgen een steeds
grotere rol in de zorg voor hun inwoners.” (regels 24-27)
− “Maar we moeten de gezondheidsbescherming wel invullen, zeker voor
de jeugd. Vanuit moreel opzicht moeten we juist wel ingrijpen.” (regels
41-44)
Opmerking
De twee scorepunten alleen toekennen voor een juiste uitleg met een juist
citaat.
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• De ideologische stroming is het liberalisme
• Het ideologische uitgangspunt is ‘eigen verantwoordelijkheid’ / de
overheid bemoeit zich niet met privéaangelegenheden
maximumscore 2
• sociaaldemocratie: solidariteit met de zwakkeren
• christendemocratie: zorgzame/verantwoordelijke samenleving met,
omdat het hier nodig is, een aanvullende rol van de overheid
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