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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 2  Deeltijdklem 

13 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat in de stippellijn in figuur 1 een ideologie te herkennen is,

met een toepassing van het kernconcept ideologie en de stippellijn als 
voorbeeld daarvan 1 

• een uitleg dat in de stippellijn in figuur 1 een progressieve ideologie te
herkennen is, met een toepassing van de begrippen progressief en 
conservatief  1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De stippellijn kenschetst gelijke verhoudingen tussen het aantal uren

dat werkende mannen betaald werk hebben en het aantal uren dat 
werkende vrouwen betaald werk hebben. Hierin kan de verbeelding 
van een idee over een meest wenselijke maatschappelijke verhouding 
herkend worden, namelijk een gelijk aantal uren betaald werk voor 
werkende mannen en werkende vrouwen. In de stippellijn kan dus een 
ideologie herkend worden 1 

• Een politieke conservatieve ideologie is te herkennen in een
traditionele arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen volgens het 
kostwinnersgezin. Een politieke progressieve ideologie is te herkennen 
in een gelijke arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen. Omdat de 
stippellijn een gelijke verhouding tussen werkende mannen en 
werkende vrouwen beschrijft, is in de stippellijn een progressieve 
ideologie te herkennen 1 

14 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een hypothese die de stippellijn in figuur 1 beschrijft 1 
• een verwerping van de hypothese, met gegevens over de landen in

figuur 1 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In Europese landen werken werkende mannen evenveel uren in de

week als werkende vrouwen 1 
• De hypothese moet verworpen worden. Alle Europese landen in

figuur 1 uit 2015 liggen onder de stippellijn, dus werken in al deze 
Europese landen werkende mannen meer uren in de week dan 
werkende vrouwen 1 
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15 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• een vergelijking van de gegevens over Nederland en Frankrijk uit

tabel 1, met een toepassing van de dimensie masculien/feminien 1 
• een vergelijking van de gegevens over Nederland en Frankrijk uit

figuur 1 1 
• een conclusie dat het sekseverschil tussen Nederland en Frankrijk in

figuur 1 niet overeenstemt met de scores in tabel 1, op basis van de 
vergelijking van de gegevens over Nederland en Frankrijk uit tabel 1 en 
de vergelijking van de gegevens over Nederland en Frankrijk uit 
figuur 1 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Nederland heeft in tabel 1 een lagere score dan Frankrijk. Volgens de

gegevens in tabel 1 is Nederland dus een meer feminiene samenleving 
dan Frankrijk, dat wil zeggen dat in Nederland de sekserollen meer 
overlappen 1 

• Volgens figuur 1 is het verschil tussen het aantal uur dat werkende
mannen en werkende vrouwen per week werken in Nederland groter 
dan in Frankrijk 1 

• Dat wil zeggen dat wat aantal uren werken betreft sekserollen in
Nederland juist minder overlappen dan in Frankrijk. Het sekseverschil 
tussen Nederland en Frankrijk in figuur 1 komt dus niet overeen met de 
scores masculien en feminien van deze landen in tabel 1 1 
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16 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg van een cultuurverschil in opvoeden tussen Nederland en

Frankrijk, met een toepassing van het kernconcept cultuur en daarover 
informatie uit tekst 3 1 

• een uitleg dat dit cultuurverschil in opvoeden in deze landen leidt tot
sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, met een toepassing 
van het kernconcept sociale ongelijkheid en daarover informatie uit 
tekst 3 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De cultuur van opvoeden verschilt tussen Nederland en Frankrijk. In

Nederland heerst de norm dat het uitbesteden van zorg voor kinderen 
niet goed is. Nederlandse kinderen gaan doorgaans niet meer dan 
twee dagen per week naar de crèche (r. 19-23). Terwijl het in Frankrijk 
de norm is om kinderen vijf dagen per week naar de crèche te laten 
gaan (r. 13-15) 1 

• Dat de zorg voor kinderen in Nederland veel minder wordt uitbesteed
dan in Frankrijk, maakt dat in Nederland met name vrouwen 
deeltijdwerken. Dit zorgt in Nederland voor een grotere sociale 
ongelijkheid tussen vrouwen en mannen dan in Frankrijk. Door 
deeltijdwerken lopen Nederlandse vrouwen carrièrekansen mis. Met 
19% vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven zitten in 
Nederland dan ook veel minder vrouwen in de top dan in het Franse 
bedrijfsleven, waar 40% van de topfuncties door vrouwen wordt 
bekleed (r. 71-77). Het verschil in het aangeboren kenmerk sekse leidt 
in Nederland, meer dan in Frankrijk, tot een ongelijke verdeling van 
hooggewaardeerde zaken, zoals topposities 1 
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17 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg van de normatieve identificatie van Nederlandse ouders, met

een toepassing van het begrip normatieve identificatie en een 
voorbeeld uit tekst 3 van gedeelde normen over kinderopvang 1 

• een uitleg dat deze normatieve identificatie bijdraagt aan passieve
steun voor het huidige overheidsbeleid voor kinderopvang, met een 
toepassing van het begrip passieve steun 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De normatieve identificatie van veel Nederlandse ouders wordt

gevormd door normen en opvattingen die in Nederland heersen over 
wat goed en slecht ouderschap inhoudt. In tekst 3 staat dat het in 
Nederland van slecht ouderschap getuigt als ouders hun kinderen vijf 
dagen per week naar de opvang brengen (r. 59-62) 1 

• Deze normatieve identificatie houdt kinderopvang voor slechts enkele
dagen per week in stand. Daarmee ontbreekt aanleiding voor protest 
tegen de minder goede pedagogische kwaliteit van de kinderopvang 
dan in andere Europese landen. In het ontbreken van protest / het 
stilzwijgend accepteren van regels komt passieve steun voor het 
overheidsbeleid voor kinderopvang tot uitdrukking 1 

18 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• de verantwoordelijke Nederlandse minister 1 
• een uitleg dat Nederland het voorstel voor een Europese richtlijn voor

de kinderopvang niet hoeft te steunen, met een toepassing van het
begrip soevereiniteit 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij de behandeling van dit voorstel neemt de Nederlandse minister van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaats in de Raad van de Europese 
Unie 1 

• Nederland hoeft een Europese richtlijn voor de kinderopvang niet te
steunen. Nederland kan namelijk autonoom beslissen over de wet- en 
regelgeving rondom kinderopvang. Nederland is daarvoor niet 
ondergeschikt aan andere EU-landen en hoeft op dit terrein geen 
soevereiniteit in te leveren aan de EU 1 
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