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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 4  Alleenwonende ouderen in Streuvel 

23 maximumscore 6 
een juist antwoord bevat: 
een argumentatie waaruit blijkt welke maatregel de gemeente moet 
voortzetten om de welzijnssituatie van de alleenwonende ouderen te 
blijven verbeteren, met gebruik van: 
• twee kernconcepten (1 scorepunt per kernconcept) 2 
• per kernconcept een voorbeeld uit tabel 2, 3 of 4 (1 scorepunt per

voorbeeld) 2 
• per kernconcept een voorbeeld uit tekst 3 (1 scorepunt per voorbeeld) 2 

voorbeeld van een juist antwoord: 
(sociale cohesie) 
• De gemeente moet maatregel 3 voortzetten omdat deze maatregel de

relatief gebrekkige sociale cohesie tussen alleenwonende ouderen en
vrienden of kennissen verbetert. Er zijn relatief weinig bindingen
tussen alleenwonende ouderen enerzijds en vrienden of
kennissen anderzijds. De mate van binding is een element van
sociale cohesie 1 

• In tabel 2 is te zien dat het percentage alleenwonende ouderen dat
zelden of nooit contact heeft met vrienden, vriendinnen of echt goede
kennissen veel groter is dan onder de groep ‘echtpaar 75+’. De mate
van sociale contacten is een indicator van de mate van binding 1 

• Uit tekst 3 blijkt dat door maatregel 3 een groot aantal deelnemende
alleenwonende ouderen vaker sociale contacten heeft. De maatregel

1 heeft dus een positief effect op de sociale cohesie
(identiteit) 
• De gemeente moet maatregel 3 ook voortzetten omdat deze maatregel

de relatief negatieve identiteit van alleenwonende ouderen verbetert.
Er zijn relatief veel alleenwonende ouderen die een negatief beeld
van zichzelf hebben en uitdragen. Het zelfbeeld is een element van
identiteit 1 

• In tabel 4 is te zien dat alleenwonende ouderen zich over het algemeen
minder gelukkig voelen dan de groep ‘echtpaar 75+’. De mate van
geluk kan een indicatie zijn van iemands zelfbeeld 1 

• Uit tekst 3 blijkt dat door maatregel 3 een groot aantal deelnemende
alleenwonende ouderen zich gelukkiger voelt. De maatregel heeft dus
een positief effect op de identiteit van de alleenwonende ouderen 1 




