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Antwoord

Scores

Opgave 3 Robotisering
16

17

maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
een uitleg dat je het inzetten van robots in de zorg kunt opvatten als een
veranderingsvraagstuk, met:
• gebruik van het hoofdconcept verandering
• gebruik van een kernconcept bij het hoofdconcept verandering
• een voorbeeld uit tekst 5 bij dit kernconcept

1
1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Het inzetten van robots in de zorg is op te vatten als een
veranderingsvraagstuk omdat het inzetten van robots in de zorg een
ontwikkeling in de samenleving laat zien waarin we in toenemende
mate te maken krijgen met nieuwe technologische mogelijkheden,
waaronder de inzet van robots in de ouderenzorg
• De zorgrobot is een voorbeeld van het doelgericht inzetten van een
middel en van een toepassing van wetenschap om de ouderenzorg
effectiever te maken. Er is sprake van rationalisering
• In tekst 5 staat dat een robot onuitputtelijk kan herhalen en
voortdurend geheugenoefeningetjes kan doen met mensen die aan het
dementeren zijn. Dit draagt bij aan de effectiviteit in de ouderenzorg
(r. 60-69)

1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• de component beperkte sociale participatie
• een voorbeeld uit tekst 5

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Mevrouw Remkes geeft aan dat ze zich eenzaam voelt en nooit bezoek
krijgt (r. 33-40). Er is dus sprake van een sociaal isolement
• Sociaal isolement is een voorbeeld van beperkte sociale participatie

1
1
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Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• de naam van de fase: beleidsvoorbereiding
• uitleg dat het verzamelen en analyseren van informatie behoort tot
deze fase

1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Het onderzoek is bedoeld om informatie over de relatie tussen
technologie en werkgelegenheid te verzamelen en te analyseren. Het
verzamelen en analyseren van informatie behoort tot de
beleidsvoorbereiding: uit het verzoek om onderzoek kan afgeleid
worden dat de Tweede Kamer behoefte heeft aan deze informatie met
het oog op de besluitvorming over het te voeren beleid op dit thema

2

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een redenering dat verlies van banen door robotisering beschouwd kan
worden als een verhoudingsvraagstuk, met:
• gebruik van een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding
• gebruik van het hoofdconcept verhouding

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Robotisering kan leiden tot verlies van banen (in het algemeen en in
sommige sectoren specifiek). Het wel of niet hebben van een baan
heeft gevolgen voor iemands sociale positie en leidt tot een
ongelijke(re) verdeling van schaarse en hooggewaardeerde goederen
zoals bezit en inkomen. Er is dan sprake van sociale ongelijkheid
• Daardoor veranderen de verhoudingen tussen mensen en wordt het
onderscheid tussen mensen groter (bijvoorbeeld tussen lager en hoger
opgeleiden). Hieruit blijkt dat robotisering beschouwd kan worden als
een verhoudingsvraagstuk
20

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een maatregel die past bij de opvatting van de sociaaldemocratische
stroming over de rol van de overheid
• een koppeling van de maatregel aan een uitgangspunt van de
sociaaldemocratische stroming
voorbeeld van een juist antwoord:
• Een maatregel die past bij de sociaaldemocratische opvatting over de
rol van de overheid: subsidies voor scholing
• Deze maatregel past bij het sociaaldemocratische uitgangspunt het
bevorderen van de gelijkheid / het verminderen van de ongelijkheid
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Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een actor, passend bij de liberale ideologie
• een liberale waarde die hierbij past

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Een actor is de individuele burger(s)
• Dit past bij de waarde eigen verantwoordelijkheid

1
1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een uitleg welk kenmerk van de Nederlandse politieke cultuur herkenbaar
is in de uitspraak van Asscher over de rol van de sociale partners, met:
• gebruik van het kernconcept cultuur
• gebruik van een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Een kenmerk van de Nederlandse politieke cultuur is samenwerking en
overleg (harmoniemodel). Samenwerking en overleg zijn een waarde
respectievelijk norm die behoren tot de politieke cultuur in Nederland
• Volgens Asscher hebben ‘ook de sociale partners, die via caoonderhandelingen invloed hebben op de inkomensverdeling,
verantwoordelijkheid’. Cao-onderhandelingen zijn een voorbeeld van
hoe de sociale partners hun handelen op elkaar afstemmen en via
overleg een gemeenschappelijk doel nastreven zoals het sluiten van
een cao. Hierin worden bijvoorbeeld afspraken vastgelegd over
scholing in het kader van (de gevolgen van) robotisering. Er is sprake
van samenwerking
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