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Opgave 2  Langdurige armoede in Nederland en Europa 

9 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat er bij armoede in Nederland sprake is van een 
verhoudingsvraagstuk, met gebruik van: 
• het hoofdconcept verhouding 1 
• een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding, met noemen van de

naam van dit kernconcept 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is bij armoede sprake van een verhoudingsvraagstuk, omdat er

sprake is van sociale verschillen tussen mensen die in armoede 
leven en mensen die niet in armoede leven 1 

• Mensen die in armoede leven hebben onder andere minder
inkomen dan mensen die niet in armoede leven. Inkomen is een 
schaarse en hooggewaardeerde zaak en een relatief hoog inkomen 
zorgt voor een betere maatschappelijke positie dan een relatief 
laag inkomen. Verschillen tussen mensen die wel en niet in armoede 
leven is dus een vorm van sociale ongelijkheid 1 

10 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat armoede samenhangt met sociale uitsluiting, met gebruik

van een component van sociale uitsluiting 1 
• een voorbeeld van deze component uit tekst 2 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Armoede hangt samen met sociale uitsluiting, omdat veel mensen die

in armoede leven minder goed kunnen voorzien in elementaire 
levensbehoeften. Niet kunnen voorzien in elementaire levensbehoeften 
is een component van sociale uitsluiting 1 

• Een voorbeeld hiervan uit tekst 2 is te weinig geld voor eten,
woonruimte en kleding (r. 9-12) 1 

11 maximumscore 2 
• Positietoewijzing, omdat het verdwijnen van vaste banen een

maatschappelijke oorzaak van armoede is 1 
• Maatschappelijke oorzaken die van buitenaf op iemands positie

inwerken, vallen onder positietoewijzing 1 
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12 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een argument voor de stelling, met gebruik van: 
• een gegeven uit tabel 1 1 
• een kenmerk van een open samenleving 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tabel 1 staat dat 4% van de personen van wie de ouders in 1989

langdurig een laag inkomen hadden, in 2013 ook langdurig een laag 
inkomen had. Hieruit blijkt dat de overige 96% van deze personen in 
2013 ten opzichte van de ouders een betere inkomenspositie had 
(namelijk niet-langdurig een laag inkomen of boven de lage-
inkomensgrens) 1 

• Het merendeel van de personen is dus ondanks afkomst gestegen op
de maatschappelijke ladder ten opzichte van de ouders. Dit is dus een 
argument voor de stelling dat er in Nederland sprake is van een open 
samenleving 1 

14 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat er bij de Europese aanpak van armoede sprake is van 
samenwerking, met: 
− gebruik van drie elementen van het kernconcept samenwerking 
− bij elk element een voorbeeld uit tekst 3 (per element met voorbeeld uit 

de tekst 1 scorepunt) 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Er is bij de Europese aanpak van armoede sprake van samenwerking 
omdat: 
• landen uit de EU een (nieuwe) relatie met elkaar aangaan

door in te stemmen met de Raadsconclusies (r. 4-7) 1 
• Ze stemmen onder andere door het leren van elkaars aanpak hun

handelen op elkaar af (r. 2-3) 1 
• Door het afstemmen van elkaars handelen proberen de EU-landen het

gemeenschappelijk doel te bereiken, namelijk het terugbrengen van 
het aantal mensen dat in armoede leeft met 20 miljoen (r. 11-14)  1 

13 maximumscore 1 
Er is sprake van sociale mobiliteit omdat de inkomenspositie en daarmee 
de maatschappelijke positie van deze personen ten opzichte van de positie 
van de ouders is veranderd (want verslechterd). 
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15 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een omgevingsfactor uit tekst 3 volgens het systeemmodel van

politieke besluitvorming 1 
• een uitleg dat deze omgevingsfactor van invloed is geweest op het

armoedebeleid, met gebruik van een voorbeeld uit tekst 3 om dit te 
illustreren  1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een omgevingsfactor uit tekst 3 is een toename van het aantal armen

(r. 29-31) 1 
• Deze omgevingsfactor is van invloed op de politieke besluitvorming

over de aanpak van armoede, omdat deze toename volgens tekst 3 
aanleiding geweest is voor Klijnsma om armoedebestrijding hoog op de 
EU-agenda te zetten (r. 32-34) 1 
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