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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3  Mbo’ers: van deelnemers naar studenten 

19 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• de naam van de sub-fase: beleidsvoorbereiding 1 
• een uitleg dat de kwestie zich in de sub-fase beleidsvoorbereiding

bevond, met gebruik van informatie uit tekst 3 waaruit deze sub-fase
blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Deze kwestie bevond zich in de sub-fase beleidsvoorbereiding 1 
• In tekst 3 staat namelijk dat het ministerie van Onderwijs nu

onderzoekt wat er nodig is om de term ‘deelnemer’ in alle wetten te
veranderen in ‘student’ (r. 17-20). Hieruit blijkt dat het ministerie bezig
is met het verzamelen van informatie over het te voeren beleid. (Er is
dus sprake van beleidsvoorbereiding.) 1 

20 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een argumentatie dat de verandering van de term ‘deelnemer’ in de

term ‘student’ de sociale ongelijkheid zou kunnen verminderen, met 
een toepassing van het kernconcept sociale ongelijkheid 1 

• een voorbeeld uit tekst 3 waaruit het kernconcept sociale ongelijkheid
blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 3 blijkt dat mbo’ers, doordat ze geen studenten zijn, maar

‘deelnemers’, niet profiteren van sommige studentenvoordelen (r. 2-5) / 
dat mbo’ers sommige plaatsen, bijvoorbeeld een kroeg, niet 
binnenkomen, omdat ze niet als student beschouwd worden en geen 
collegekaart hebben (r. 40-42)  1 

• Als voor mbo’ers de term ‘deelnemer’ in de wet veranderd wordt in
‘student’ dan zou dat consequenties kunnen hebben voor hun 
maatschappelijke positie in het studentenleven, omdat ze dan 
misschien wel kunnen profiteren van sommige studentenvoordelen / in 
studentenkroegen mogen komen, en zou dat kunnen leiden tot een 
minder ongelijke waardering en behandeling in vergelijking met hbo’ers 
en studenten van universiteiten. De sociale ongelijkheid zal dan 
verminderen 1
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21 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• het noemen van de soort sociale ongelijkheid: ongelijke verdeling van

status 1 
• een uitleg dat hier volgens Roosmarijn Dam van JOB sprake van is,

met gebruik van informatie uit tekst 3 waaruit deze soort sociale 
ongelijkheid blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is sprake van een ongelijke verdeling van status 1 
• Volgens Roosmarijn Dam van JOB worden mbo’ers namelijk op grond

van hun maatschappelijke positie, omdat ze als mbo’ers deelnemer zijn
en geen student (r. 10-14), ongelijk gewaardeerd (r. 23-31) en ongelijk
behandeld (r. 38-42) 1 

22 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat uit tekst 3 blijkt dat het feit dat mbo’ers niet als student

beschouwd worden, invloed heeft op hun sociaal kapitaal: het is voor 
mbo’ers, als niet-studenten, lastiger om een netwerk op te bouwen 1 

• het noemen van (het hebben van) een netwerk als een voorbeeld van
sociaal kapitaal uit tekst 3 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het feit dat mbo’ers niet als student beschouwd worden, heeft invloed

op hun sociaal kapitaal, want in tekst 3 staat dat het voor mbo’ers 
lastiger is om een netwerk op te bouwen (omdat mbo’ers geen lid 
mogen worden van een studenten(sport)vereniging aangezien zij niet 
als student beschouwd worden (r. 32-37)) 1 

• Het hebben van een netwerk is een voorbeeld van sociaal kapitaal 1 
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23 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• een redenering dat de component beperkte sociale participatie voor

mbo’ers geldt, met informatie uit tekst 3 waaruit dit blijkt 1 
b 
• een uitleg dat deze component van sociale uitsluiting (beperkte sociale

participatie) een gevolg is van positietoewijzing, met een toepassing
van een omschrijving van positietoewijzing en informatie uit tekst 3
waaruit het begrip positietoewijzing blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• Mbo’ers mogen geen lid worden van een studenten(sport)vereniging

(r. 32-34) en mogen sommige kroegen niet binnen (r. 40-42). Ze
worden hierdoor beperkt in hun sociale participatie. Beperkte sociale
participatie is een component van sociale uitsluiting 1 

b 
• Dat mbo’ers niet kunnen deelnemen aan bepaalde sociale activiteiten,

zoals die van een studenten(sport)vereniging of die in een
(studenten)kroeg, heeft een maatschappelijke oorzaak / is bepaald van
buitenaf (positietoewijzing): zij worden niet toegelaten omdat zij niet als
student worden beschouwd (r. 23-26) 1 
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24 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
a 
een uitleg dat JOB macht heeft, door: 
• een toepassing van het inzetten van hulpbronnen uit de omschrijving

van het kernconcept macht en informatie uit tekst 4 waaruit het 
inzetten van hulpbronnen blijkt 1 

• een toepassing van het bereiken van doelstellingen uit de omschrijving
van het kernconcept macht en informatie uit tekst 4 waaruit het 
bereiken van doelstellingen blijkt 1 

b 
• een uitleg dat dit politieke macht is omdat JOB de politieke

besluitvorming heeft kunnen beïnvloeden 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• Uit tekst 4 blijkt dat JOB een jaar lang heeft gelobbyd en actie heeft

gevoerd (r. 34-36). Hieruit blijkt dat JOB hulpbronnen heeft ingezet 1 
• Dit heeft JOB gedaan om te bereiken dat de wet gewijzigd wordt en

mbo’ers voortaan student genoemd worden in plaats van deelnemers.
Deze doelstelling heeft zij bereikt (r. 37) 1 

b 
• De macht van JOB is politieke macht omdat JOB de politieke

besluitvorming heeft kunnen beïnvloeden 1 

25 maximumscore 1 
In tekst 4 is niet-electorale participatie te herkennen.  
Voorbeelden hiervan uit tekst 4 (twee van de volgende): 
 lobbyen 
 actie voeren 
 contact/overleg met politici  

Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als zowel de vorm van politieke 
participatie als allebei de voorbeelden juist zijn. 
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26 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitgangspunt van de sociaaldemocratische stroming en de

opvatting van deze stroming dat de overheid verantwoordelijk moet zijn
voor het in de praktijk brengen van dit uitgangspunt 1 

• een uitleg dat het besluit om mbo’ers wettelijk ‘studenten’ te gaan
noemen in plaats van ‘deelnemers’ past bij het genoemde uitgangspunt
en bij een sterke/sturende rol van de overheid om dit te kunnen
realiseren 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een uitgangspunt van de sociaaldemocratische stroming is het

bevorderen van gelijkheid / het verminderen van ongelijkheid tussen
mensen en de opvatting dat de overheid hiervoor verantwoordelijk is 1 

• Met het besluit om mbo’ers wettelijk ‘studenten’ te gaan noemen in
plaats van ‘deelnemers’ wordt de gelijkheid tussen mbo’ers en hbo’ers
en universitair studenten bevorderd 1 
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