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Antwoord

Scores

Opgave 4 Kansen en belemmeringen voor jongeren
24

maximumscore 3
Een juist antwoord bevat:
• twee voorwaarden om op de politieke agenda te komen die te
herkennen zijn in de inleiding van de opgave, met een uitleg waarom
deze voorwaarden te herkennen zijn in de inleiding (per voorwaarde
met uitleg 1 scorepunt)
• een uitleg dat de sub-fase beleidsvoorbereiding te herkennen is in de
inleiding van de opgave
voorbeeld van een juist antwoord:
• De voorwaarde dat de situatie als ongewenst wordt beschouwd door
een groot aantal groepen of mensen is te herkennen in de inleiding,
want het SER Jongerenplatform is een samenwerking tussen de SER
en diverse jongerenorganisaties en publiceerde een manifest waarin
het zijn zorgen uitte over de kansen van jongeren
• De voorwaarde dat de situatie als veranderbaar wordt beschouwd is te
herkennen in de inleiding, want het SER Jongerenplatform riep de
politiek op “werk te maken van een Nederland waarin iedereen
meetelt”
• De sub-fase beleidsvoorbereiding is te herkennen in de inleiding: het
verzamelen van informatie en inwinnen van adviezen, want de minister
heeft het SER Jongerenplatform gevraagd een verkennend onderzoek
uit te voeren
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Opmerking
Geen scorepunten toekennen voor voorwaarden die in de inleiding van
vraag 24 genoemd zijn.
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Antwoord

Scores

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat:
• een uitleg dat de maatschappelijke positie van jongeren zoals die in
regel 11-41 van tekst 6 naar voren komt, vooral bepaald wordt door
positietoewijzing, met een toepassing van het begrip positietoewijzing
en van het begrip positieverwerving
• een voorbeeld van positietoewijzing uit regel 11-41 van tekst 6 waarin
een maatschappelijke oorzaak te herkennen is
voorbeeld van een juist antwoord:
• De maatschappelijke positie van jongeren zoals die in regel 11-41 van
tekst 6 naar voren komt, wordt vooral bepaald door positietoewijzing,
omdat de (zorgelijke) maatschappelijke positie van jongeren in regel
11-41 wordt toegeschreven aan maatschappelijke oorzaken en niet
aan de eigen bijdrage van jongeren (positieverwerving)
• Een voorbeeld van zo’n maatschappelijke oorzaak is het sociaal
leenstelsel en de schuld die hierdoor ontstaat / waardoor schulden
ontstaan (r. 11-19)
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maximumscore 2
Een juist antwoord bevat het noemen van de volgende twee soorten
kapitaal: economisch kapitaal en sociaal kapitaal, met bij elke soort
kapitaal een voorbeeld uit tekst 6 (per soort kapitaal met een voorbeeld uit
de tekst: 1 scorepunt).
voorbeeld van een juist antwoord:
• Economisch kapitaal, een voorbeeld hiervan uit tekst 6 is de
beschikking over voldoende inkomen en vermogen (r. 52-53)
• Sociaal kapitaal, een voorbeeld hiervan uit tekst 6 is het hebben van
een goed netwerk (r. 62-63)
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