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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3  Arbeidsmigratie in goede banen 

13 maximumscore 1 
Een kenmerk van globalisering is een toename van internationale 
verbindingen. De toetreding van Midden- en Oost-Europese landen tot de 
Europese Unie zorgt voor een toename van de internationale 
economische/politieke verbindingen tussen Europese landen. 

14 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• noemen van juiste maatregel uit tekst 4 (indien juiste component

genoemd) 1 
• geven van juiste toelichting 1 

Maatregelen met toelichting (één van de volgende combinaties): 
• prestatieafspraken over de bouw van logiesachtige huisvesting (r. 14-

16) / regelgeving voor het ombouwen van kantoren en andere panden
naar huisvesting voor arbeidsmigranten (r. 16-19) 1 

• dit past bij onvoldoende toegang tot sociale grondrechten omdat goede
huisvesting een sociaal grondrecht is 1 

• voorlichting geven over de leefregels in de openbare ruimte en op het
werk in Nederland (r. 23-25) 1 

• dit past bij onvoldoende normatieve integratie omdat leefregels
naleven een voorbeeld is van een maatschappelijke norm 1 

• actief opsporen van kinderen die geen gebruik maken van het recht op
onderwijs (r. 45-50) 1 

• dit past bij onvoldoende normatieve integratie omdat kinderen
onderwijs laten volgen (door de ouders) een voorbeeld is van een
maatschappelijke norm 1 

• actief opsporen van kinderen die geen gebruik maken van het recht op
onderwijs (r. 45-50) 1 

• dit past bij onvoldoende toegang tot sociale grondrechten omdat het
volgen van onderwijs een sociaal grondrecht is 1 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juiste maatregel. 
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15 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
• gebruik van juiste definitie positietoewijzing 1 
• noemen van juist voorbeeld positietoewijzing uit tekst 4 (indien

positietoewijzing erbij genoemd) 1 
• gebruik van juiste definitie positieverwerving 1 
• noemen van juist voorbeeld positieverwerving uit tekst 4 (indien

positieverwerving erbij genoemd) 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 4 blijkt dat er sprake is van onvoldoende woningaanbod voor

arbeidsmigranten (r. 1-2) 1 
• Als er door bijvoorbeeld particulieren of woningcorporaties

onvoldoende woningen worden aangeboden, dan is dit een 
maatschappelijke factor buiten de arbeidsmigranten om die invloed 
kan hebben op hun maatschappelijke positie. Er is dan sprake van 
positietoewijzing 1 

• Uit tekst 4 blijkt dat arbeidsmigranten zo laag mogelijke woonkosten
willen hebben (r. 10-12) 1 

• Als het de eigen keuze is van arbeidsmigranten om woonkosten zo
laag mogelijk te hebben, dan is dit een factor bij de 
arbeidsmigranten zelf die invloed kan hebben op hun 
maatschappelijke positie. Er is dan sprake van positieverwerving 1 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen juist(e) voorbeeld(en). 

16 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• formulering van juist standpunt 1 
• noemen van juist bijbehorend ideologisch uitgangspunt (indien juist

standpunt geformuleerd) 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie draagt bij aan de

welvaart van Nederland 1 
• Het standpunt past bij het ideologische uitgangspunt van een vrije

markt 1 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juist ideologisch uitgangspunt. 
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17 maximumscore 3 
• indicatoren van binding met het land van herkomst (één van de

volgende): 1 
− de gemiddelde hoogte van het bedrag dat per jaar naar het land 

van herkomst wordt gestuurd 
− het percentage van de migrantengroep dat een partner heeft 

afkomstig uit (en woonachtig in) het land van herkomst 
− het gemiddeld aantal contacten dat wordt onderhouden met 

personen in het land van herkomst 
• indicatoren van binding met het bestemmingsland (één van de

volgende): 1 
− mate van beheersing van de Nederlandse taal 
− het gemiddeld aantal jaren van (gewenst) verblijf in Nederland 
− het gemiddeld aantal contacten dat wordt onderhouden met 

Nederlanders / het gemiddeld aantal Nederlandse vrienden 
• Met de indicatoren kun je de mate van onderlinge afhankelijkheid /

de relatie tussen de migranten en de personen in het land van 
herkomst en tussen de migranten en de personen in het 
bestemmingsland meetbaar maken / meten 1 

Opmerking 
Een indicator moet 
− meetbaar zijn; 
− een juiste operationalisatie zijn van het hoofdconcept binding (geen 

scorepunt toekennen aan bijvoorbeeld het antwoord ‘veel geld 
opsturen’); 

− gebaseerd zijn op tekst 5. 
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18 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
• gebruik van juiste definitie van het begrip sociale identiteit bij

verzwakking 1 
• gebruik van juiste definitie van het begrip sociale identiteit bij

versterking 1 
• juist gebruik van kernconcept acculturatie 1 
• gebruik van juiste component van sociale uitsluiting 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De Poolse identiteit van Poolse arbeidsmigranten kan zwakker worden

als de arbeidsmigranten door het werken en wonen in Nederland delen 
van de Nederlandse cultuur overnemen. Er is dan sprake van 
acculturatie omdat zij niet zijn opgegroeid in de Nederlandse 
cultuur. Acculturatie kan ervoor zorgen dat het bewustzijn van de 
arbeidsmigranten om tot de Nederlandse cultuur te horen wordt 
versterkt 2 

• De Poolse identiteit van Poolse arbeidsmigranten kan sterker worden
als de arbeidsmigranten in Nederland door weinig sociale participatie 
(met Nederlanders) vooral met leden van de eigen groep omgaan. Het 
kan ervoor zorgen dat de arbeidsmigranten zich meer bewust worden 
van hun afkomst als cultuurkenmerk 2 

19 maximumscore 6 
een juist antwoord bevat: 
• geven van juist verschil in situatie voor Italianen tussen 2006 en 2010

met behulp van tabel 3 1 
• geven van juist verschil in situatie voor EU-8-burgers tussen 2006 en

2010 met behulp van tabel 3 1 
• gebruik van juist kenmerk van open/gesloten samenleving voor

Italianen 1 
• gebruik van juist kenmerk van open/gesloten samenleving voor

EU-8 burgers 1 
• trekken van juiste conclusie voor Italianen (indien juist kenmerk

gebruikt) 1 
• trekken van juiste conclusie voor EU-8 burgers (indien juist kenmerk

gebruikt) 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tabel 3 is af te lezen dat tussen 2006 en 2010 het percentage

Italianen met een hoog opleidingsniveau dat hoofdarbeid verricht, 
nauwelijks is afgenomen (van 97,1% naar 96,8%) 1 

• Uit tabel 3 is af te lezen dat tussen 2006 en 2010 het percentage EU-8-
burgers met een hoog opleidingsniveau dat hoofdarbeid verricht, is 
afgenomen (van 80% naar 50,7%) 1 
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• Dit kan betekenen dat voor Italianen vooral het opleidingsniveau nog
steeds bepalend is voor het soort werk dat zij verrichten en daarmee
voor hun maatschappelijke positie 1 

• Dit kan betekenen dat voor EU-8 burgers het opleidingsniveau minder
bepalend is geworden voor het soort werk dat zij verrichten en
daarmee voor hun maatschappelijke positie 1 

• conclusie: De Italiaanse samenleving is voor Italianen niet of
nauwelijks meer gesloten of meer open geworden 1 

• conclusie: De Italiaanse samenleving is voor EU-8-burgers meer
gesloten geworden 1 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen de juiste conclusie(s). 
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