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Opgave 2 Langdurige armoede in Nederland en Europa
Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1.
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Mensen die in armoede leven hebben minder inkomen dan mensen die
niet in armoede leven.
Leg uit dat er bij armoede sprake is van een verhoudingsvraagstuk.
Gebruik in je uitleg:
 het hoofdconcept verhouding;
 een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding.
Noem in je antwoord de naam van dit kernconcept.
Gebruik tekst 2.
Leg uit dat armoede samenhangt met sociale uitsluiting. Gebruik in je
uitleg:
 een component van sociale uitsluiting;
 een voorbeeld van deze component uit tekst 2.
De trend van het verdwijnen van vaste banen zal volgens tekst 2
doorzetten.
– Is het verdwijnen van vaste banen als een oorzaak van armoede een
voorbeeld van positietoewijzing of van positieverwerving?
 Leg je antwoord uit en geef daarbij een omschrijving van het begrip
positietoewijzing of positieverwerving.
Gebruik tabel 1.
Stelling: in Nederland is er sprake van een open samenleving.
Geef op grond van tabel 1 een argument voor de stelling. Gebruik in je
argumentatie:
 een gegeven uit tabel 1;
 een kenmerk van een open samenleving.
Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 8% van
de personen van wie de ouders in 1989 boven de lage-inkomensgrens
leefden, in 2013 zelf een laag inkomen had.
Leg uit of er bij deze personen sprake is van sociale mobiliteit. Gebruik in
je uitleg een omschrijving van het begrip sociale mobiliteit.
Gebruik tekst 3.
In 2016 maakten lidstaten van de Europese Unie (EU) afspraken om
armoede in Europa aan te pakken.
Leg uit dat er bij de Europese aanpak van armoede sprake is van
samenwerking. Gebruik in je uitleg:
 drie elementen van het kernconcept samenwerking;
 bij elk element een voorbeeld uit tekst 3.
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Gebruik tekst 3.
Het systeemmodel van politieke besluitvorming kent omgevingsfactoren
die van invloed zijn op de politieke besluitvorming.
Leg uit dat omgevingsfactoren van invloed zijn geweest op de politieke
besluitvorming over de aanpak van armoede. Gebruik in je uitleg:
 een omgevingsfactor uit tekst 3;
 een voorbeeld uit tekst 3 om de invloed van deze omgevingsfactor op
de politieke besluitvorming te illustreren.
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(…) Volgens het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) verkeren zo’n
600.000 Nederlanders in min of meer
chronische armoede, van drie jaar of
langer. (…)
Het totaalaantal armen (dus langdurig én kortstondig) lag volgens het
SCP in 2013 op 1,25 miljoen. Ruim
850.000 mensen waren zo arm dat
ze zelfs te weinig hadden voor de
noodzakelijke levensbehoeften, zoals
eten, woonruimte en kleding. De rest
van de armen kon nog net het hoofd
boven water houden, ook al
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verdienden ze maar net boven de
1.000 euro netto per maand. (…)
Het is volgens de onderzoekers
‘onzeker’ of de armoedecijfers zullen
dalen nu de economie weer aantrekt.
Onderzoeker Stella Hoff (…)
verwacht in ieder geval niet dat ze
terugkeren tot het niveau van voor de
crisis (…). Dat komt volgens haar
omdat veel van de huidige armoede
samenhangt met een trend die al
voor de crisis inzette en nog
onverminderd doorgaat: het
verdwijnen van vaste banen. (…)

bron: Trouw van 1 maart 2016

tabel 1
De inkomenspositie in 2013 van personen van wie de ouders in 1989 een
langdurig laag inkomen hadden
personen in huishoudens met laag inkomen
personen in huishoudens met langdurig laag inkomen

20%
4%

naar: Centraal Bureau voor de Statistiek (2015)
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tekst 3
EU-landen committeren1) zich aan armoedeaanpak
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Meer inzet op de bestrijding van
armoede en leren van elkaars
aanpak: dat is de inzet van de
lidstaten van de EU. Vandaag
stemden alle EU-landen in met de
Raadsconclusies2) waarin dit is
afgesproken. Daarbij wordt een
boekje verspreid met praktische
voorbeelden van armoedebestrijding
in Europa.
Over vier jaar moet het aantal
mensen dat in armoede leeft in
Europa met 20 miljoen zijn
afgenomen in vergelijking met 2008.
Staatssecretaris Klijnsma van sociale
zaken heeft deze afspraak uit 2010
weer onder de aandacht gebracht
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tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU. (…)
Met de raadsconclusies committeren
de EU-landen zich aan het voorkomen en tegengaan van armoede
en sociale uitsluiting, door middel van
een integrale aanpak. (…)
De economische crisis heeft een
flinke knauw gegeven aan het
streven om het aantal mensen dat in
armoede leeft met 20 miljoen te
reduceren. De afgelopen jaren is het
aantal mensen dat in armoede leeft
in Europa juist toegenomen. (…)
Voor Klijnsma reden om dit
onderwerp het afgelopen half jaar
hoog op de EU-agenda te zetten. (…)

bron: Rijksoverheid (2016)
noot 1 verplichten
noot 2 Raadsconclusies komen van de Europese Raad. In deze conclusies staan
onderwerpen die de Europese Unie belangrijk vindt en welke acties of doelstellingen
daaruit voortvloeien.
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