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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3  Opleiding, afkomst en de kans op succes 

17 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
• een citaat uit regel 1-58 van tekst 7 waaruit blijkt dat er sprake is van

positieverwerving 1 
• aan de hand van dit citaat een uitleg dat bij de succesvolle

migrantenkinderen uit het onderzoek van Rezai sprake is van 
positieverwerving, met gebruik van een omschrijving van het begrip 
positieverwerving 1 

• een citaat uit regel 1-58 van tekst 7 waaruit blijkt dat er sprake is van
positietoewijzing 1 

• aan de hand van dit citaat een uitleg dat bij de succesvolle
migrantenkinderen uit het onderzoek van Rezai sprake is van 
positietoewijzing, met gebruik van een omschrijving van het begrip 
positietoewijzing 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 7 staat “Om mij heen zag ik migrantenkinderen die analfabete

ouders hebben en goed scoren op een hbo-opleiding of op de 
universiteit.” (r. 5-8) 1 

• Om goed te presteren op een hbo-opleiding of universiteit is een eigen
inspanning van de migrantenkinderen vereist. Hier is sprake van het 
verkrijgen van een maatschappelijke positie door de eigen bijdrage van 
een persoon. Er is dus sprake van positieverwerving 1 

• In tekst 7 staat “Ze wijzen erop dat in Nederland het onderwijs
toegankelijk is voor iedereen.” (r. 51-53) 1 

• Dat het onderwijs in Nederland toegankelijk is voor iedereen en dus
ook voor hen, is een omstandigheid waar de migrantenkinderen 
persoonlijk niets aan kunnen of hoeven doen. Het gaat om 
maatschappelijke oorzaken die van buitenaf op een persoon of groep 
inwerken waardoor een persoon of groep op een bepaalde positie 
terechtkomt. Er is dus sprake van positietoewijzing 1 
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18 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat uit tekst 7 blijkt dat de succesvolle migrantenkinderen uit

het onderzoek over sociaal kapitaal beschikken met gebruik van een 
voorbeeld van sociaal kapitaal uit regel 59-90 van tekst 7 1 

• een uitleg dat uit tekst 7 blijkt dat de succesvolle migrantenkinderen uit
het onderzoek over cultureel kapitaal beschikken met gebruik van een 
voorbeeld van cultureel kapitaal uit regel 59-90 van tekst 7 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 7 staat dat succesvolle migrantenkinderen via het netwerk van

‘belangrijke anderen’ zoals docenten, vrienden of hoogopgeleide 
familieleden, een stage of eerste baan gegund wordt (r. 60-70). Zij 
beschikken dus over connecties/een netwerk. Dat is een voorbeeld van 
sociaal kapitaal 1 

• Volgens Rezai hebben de succesvolle migrantenkinderen ook
bepaalde kenmerken. Zo zijn zij competent, deskundig en hebben zeer 
goede sociale vaardigheden (r. 80-84). Dit zijn voorbeelden van 
cultureel kapitaal 1 

19 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een verklaring voor het succes van de migrantenkinderen uit tekst 7,

met een toepassing van het kernconcept acculturatie 1 
• een voorbeeld uit regel 59-90 van tekst 7 waaruit het kernconcept

acculturatie blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een verklaring voor het succes van de migrantenkinderen uit tekst 7 is

dat deze succesvolle migrantenkinderen zich met hulp van belangrijke 
anderen een andere cultuur hebben eigen gemaakt dan die waarin zij 
zijn grootgebracht, namelijk de (sub)cultuur van de hoogopgeleiden. 
(Er is dus sprake van acculturatie.) 1 

• In tekst 7 wordt bijvoorbeeld gesproken van ‘subtiele etiquette en
gewoonten’ die ze overgedragen krijgen en zich eigen maken, zoals 
welk pak je draagt en hoe je je gedraagt in een chic restaurant 
(r. 71-77). Er is sprake van overdracht en verwerving van andere 
cultuurelementen dan die waarmee zij zijn grootgebracht 1 
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20 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een redenering dat Nederland op basis van tekst 7 als een open

samenleving beschouwd kan worden omdat er sprake is van stijgen op 
de maatschappelijke ladder tussen twee generaties, met informatie uit 
tekst 7 1 

• een juist gebruik van een omschrijving van het begrip sociale mobiliteit
binnen deze context 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Nederland kan op basis van tekst 7 als een open samenleving worden

beschouwd, want uit tekst 7 blijkt dat het voor de migrantenkinderen 
mogelijk is om te stijgen op de maatschappelijke ladder 1 

• Zij bereiken een hogere maatschappelijke positie dan hun ouders
hebben. Deze opwaartse sociale mobiliteit ten opzichte van de vorige 
generatie kenmerkt een open samenleving 1 

21 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een voorbeeld van een naturefactor uit regel 23-58 van tekst 7 die

volgens de ouders invloed heeft op het mogelijke succes van hun 
kinderen 1 

• een voorbeeld van een nurturefactor uit regel 23-58 van tekst 7 die
volgens de ouders invloed heeft op het mogelijke succes van hun 
kinderen 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een voorbeeld van een naturefactor die volgens de ouders invloed

heeft op het mogelijke succes van hun kinderen is het hebben van de 
genen (om te kunnen studeren) (r. 46-48) 1 

• Een voorbeeld van een nurturefactor die volgens de ouders invloed
heeft op het mogelijke succes van hun kinderen is het feit dat in 
Nederland het onderwijs voor iedereen toegankelijk is (r. 51-53) 1 
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