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Opgave 2  Chronisch ziek of gehandicapt 

11 C 

12 maximumscore 6 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• de onafhankelijke en de afhankelijke variabele in figuur 1 1 
b 
• een beschrijving van de richting van het verband door de zin aan te

vullen: Hoe … , hoe vaker/minder vaak … 1
c 
• een toepassing van cultureel kapitaal op opleidingsniveau en

kennis/houdingen/opvattingen als voorbeeld van cultureel kapitaal 1 
• een verklaring van het verband in figuur 1 met behulp van cultureel

kapitaal 1 
d 
• een toepassing van economisch kapitaal en salaris/geld/ financieel

bezit als voorbeeld van economisch kapitaal 1 
• een verklaring van het verband in figuur 1 met behulp van economisch

kapitaal 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• onafhankelijke variabele: de hoogte van de opleiding

afhankelijke variabele: het al dan niet hebben van een of meer
chronische aandoeningen 1 

b 
• Hoe hoger de opleiding, hoe minder vaak een chronische aandoening.

of
Hoe lager de opleiding, hoe vaker een chronische aandoening 1 

c 
• Mensen met een hogere opleiding hebben doorgaans meer kennis dan

mensen met een lagere opleiding. Kennis is een vorm van cultureel
kapitaal 1

• Met meer cultureel kapitaal, bijvoorbeeld kennis, zijn mensen beter in
staat hun gezondheid te beïnvloeden. Als mensen bijvoorbeeld goed
weten wat een gezonde levensstijl inhoudt, kunnen ze daar naar leven
en zullen zij waarschijnlijk bepaalde chronische ziektes minder snel
ontwikkelen dan mensen met een lagere opleiding 1 
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d 
• Mensen met een hogere opleiding hebben doorgaans een hoger salaris

dan mensen met een lagere opleiding. Salaris is een vorm van
economisch kapitaal 1 

• Met meer economisch kapitaal, zoals salaris, zijn mensen beter in
staat hun gezondheid te beïnvloeden. Met meer salaris kunnen zij
bijvoorbeeld meer sporten en gezonder/gevarieerder voedsel kopen.
Daardoor zullen zij waarschijnlijk bepaalde chronische ziektes minder
snel ontwikkelen dan mensen met een lagere opleiding 1 

Opmerking 
Bij a het scorepunt alleen toekennen als zowel de onafhankelijk als de 
afhankelijke variabele juist zijn. 

13 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• het overheidsinstrument mensen verzekeren tegen (bepaalde vormen

van) inkomensverlies 1 
• informatie uit tekst 4 waaruit dit overheidsinstrument blijkt 1 
b 
• een uitleg dat de arbeidsongeschiktheidsregeling de sociale

ongelijkheid in Nederland vermindert, met een toepassing van het
kernconcept sociale ongelijkheid 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• Bij de arbeidsongeschiktheidsregeling is sprake van het

overheidsinstrument het verzekeren van mensen tegen
inkomensverlies 1 

• In tekst 4 staat dat de arbeidsongeschiktheidsregeling regelt dat
mensen met een chronische ziekte of handicap die arbeidsongeschikt
raken, en daarmee hun inkomen verliezen, een maandelijks inkomen
kunnen krijgen 1 

b 
• Door arbeidsongeschikten van een inkomen te verzekeren zorgt de

overheid voor een situatie waarin een verschil tussen mensen in al dan
niet aangeboren kenmerken, namelijk arbeidsongeschiktheid, minder
leidt tot een ongelijke verdeling van een schaars goed, namelijk
inkomen 1 
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14 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• een omschrijving van de rationele-keuzetheorie als een theorie die stelt

dat mensen hun keuze in acties en gedrag maken op basis van een
kosten-batenanalyse 1

b 
• een verklaring voor de situatie dat mensen gebruik blijven maken van

de arbeidsongeschiktheidsregeling, met een toepassing van de
rationele-keuzetheorie 1 

c 
• een beleidsoplossing met een toepassing van de

rationele-keuzetheorie, gebaseerd op de gegeven verklaring bij b 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• Volgens de rationele-keuzetheorie is de keuze voor bepaald gedrag

het gevolg van een afweging van kosten en baten 1  
b 
• Als een uitkering voor een inkomen zorgt dat vergelijkbaar is met het

inkomen uit werk, dan zullen mensen volgens deze theorie eerder
gebruikmaken van de arbeidsongeschiktheidsregeling, omdat de baten,
bijvoorbeeld meer vrije tijd, bij een arbeidsongeschiktheidsregeling
relatief groter zijn dan bij een baan 1 

c 
• Een beleidsoplossing volgens deze theorie is het verlagen van de

arbeidsongeschiktheidsuitkering. Want als een uitkering voor veel
minder inkomen zorgt dan inkomen uit werk, dan zullen mensen
volgens deze theorie eerder op zoek gaan naar passend werk omdat
een baan dan meer baten oplevert dan een uitkering 1 

15 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een component van sociale uitsluiting, anders dan beperkte normatieve

integratie  1 
• informatie uit tekst 4 waaruit blijkt dat deze component te herkennen is 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een component van sociale uitsluiting is beperkte sociale participatie /

sociaal isolement 1 
• In tekst 4 wordt aangegeven dat werk voor sociale contacten zorgt.

Daarmee kan werk deze component van sociale uitsluiting van mensen 
met een chronische ziekte of handicap tegengaan 1 
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16 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat in de beleidswijzigingen de liberale ideologie te

herkennen is door het noemen van een kenmerk van de liberale
ideologie dat in tekst 4 te herkennen is 1 

• informatie uit tekst 4 waaruit dit kenmerk blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de beleidswijzigingen in tekst 4 is de liberale ideologie te herkennen,

want het kenmerk van de liberale ideologie dat deze ideologie de
nadruk legt op eigen verantwoordelijkheid en initiatief van de burgers is
te herkennen 1 

• In tekst 4 staat namelijk dat uitgangspunt van het huidige beleid is dat
van iedereen verwacht wordt dat hij bijdraagt naar eigen kunnen 1 

17 maximumscore 1 
sub-fase: beleidsvoorbereiding 

18 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat er bij de sollicitatie sprake is van een conflict tussen 
sollicitant en werkgever, door: 

1 

• een toepassing van een situatie waarin actoren, in dit geval sollicitant
en werkgever, elkaar tegenwerken uit de omschrijving van het
kernconcept conflict, met informatie uit tekst 5 waaruit deze
tegenwerking blijkt

• een toepassing van het bereiken van de eigen doelen uit de
omschrijving van het kernconcept conflict, met informatie uit tekst 5
waaruit deze eigen doelen blijken

1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij de sollicitatie van de man met diabetes bij het ministerie van

Defensie is sprake van een conflict, want de sollicitant en de
werkgever/het ministerie van Defensie werken elkaar tegen. De
werkgever wijst de sollicitant af en de sollicitant gaat daartegen in
beroep 1

• Zij werken elkaar tegen om hun eigen doelen te bereiken. De
werkgever wil een werknemer zonder chronische ziekte. De sollicitant
met chronische ziekte wil, als meest geschikte kandidaat, aangenomen
worden 1
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19 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
een redenering aan de hand van de etiketteringstheorie dat een opgelegde 
identiteit kan leiden tot minder promotiekansen, door: 
• een toepassing van het kernconcept identiteit 1 
• een toepassing van het begrip selffulfilling prophecy 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De opgelegde identiteit van een werknemer met een zichtbare

chronische ziekte of handicap is een negatief beeld, bijvoorbeeld het 
beeld dat iemand met een chronische ziekte of handicap niet in staat is 
om op hetzelfde niveau te functioneren als verwacht wordt van andere 
medewerkers, dat anderen als kenmerkend en blijvend beschouwen en 
dat is afgeleid van de groep waarvan hij deel uitmaakt 1 

• Als de werkomgeving een werknemer met een zichtbare chronische
ziekte of handicap zo’n identiteit (etiket) oplegt, kan deze werknemer 
zich daadwerkelijk naar dat negatieve beeld gaan gedragen en 
daarmee minder promotiekansen krijgen. Er is dan sprake van 
selffulfilling prophecy 1 
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