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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3  Arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten 

21 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• conclusie over sociale contacten op grond van figuur 1 1 
• uitleg van conclusie met gegevens uit figuur 1 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een meerderheid heeft veel contact met autochtone Nederlanders 1 
• De eerste twee staven bij de groep met een laag beroepsniveau geven

aan hoeveel procent veel contact met autochtone Nederlanders
onderhoudt. Dit percentage van de twee staven samen is meer dan
50% 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Onder niet-westerse werkzoekenden en inactieven is het percentage

dat voornamelijk veel contact heeft met leden van de herkomstgroep 
groter dan onder niet-westerse migranten met een hoog, midden en 
laag vast beroepsniveau 1 

b 
een juist antwoord bevat: 
• uitleg dat gegevens indicator kunnen zijn van sociale ongelijkheid met

gebruik van kernconcept sociale ongelijkheid 1 
• uitleg dat gegevens indicator kunnen zijn van sociale cohesie met

gebruik van kernconcept sociale cohesie 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het niet hebben van werk heeft over het algemeen minder status dan

het wel hebben van werk. Er is dus sprake van sociale ongelijkheid 
omdat verschillen in arbeidsmarktpositie leiden tot een ongelijke 
waardering 1 

• Voornamelijk contacten hebben met leden van de herkomstgroep is op
te vatten als een indicator van sociale cohesie omdat het iets zegt over 
de mate waarin migranten het gevoel hebben vooral lid te zijn van 
de gemeenschap van het herkomstland 1 

22 maximumscore 3 
a 
een juist antwoord bevat: 
• samenhang in figuur 1 tussen arbeidsmarktpositie en voornamelijk veel

sociale contacten met leden herkomstgroep 1 
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23 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• voorbeeld van cultureel kapitaal 1 
• uitleg van relatie tussen cultureel kapitaal en sociale identiteit met

definitie van sociale identiteit 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Beheersing van de Nederlandse taal is een voorbeeld van cultureel

kapitaal 1 
• Beheersing van de Nederlandse taal kan voor migranten leiden tot een

sterker bewustzijn dat ze tot de Nederlandse samenleving behoren. 
Hun sociale identiteit is dan sterker op Nederland gericht 1 

24 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• uitleg dat enculturatie van invloed is op identiteit met gebruik van

definitie enculturatie 1 
• uitleg dat acculturatie van invloed is op identiteit met gebruik van

kernconcept acculturatie 1 
• aangeven dat identiteit door migratie verandert 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Cultuuroverdracht van de cultuur van het land waarin de migranten

geboren zijn, is van invloed op de identiteit van de migranten. Deze 
cultuuroverdracht is enculturatie 1 

• Cultuuroverdracht van de cultuur van het land waar de migranten
naartoe verhuizen en waar ze dus niet zijn opgegroeid, is van invloed 
op de identiteit van de migranten. Deze cultuuroverdracht is 
acculturatie  1 

• Iemands identiteit kan door migratie naar een ander land veranderen.
Identiteit is dus tijdgebonden en daarmee een relatief begrip 1 
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