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Opgave 3 Laaggeletterdheid
16

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat een redenering dat digitalisering als
veranderingsproces invloed kan hebben op het vraagstuk van
laaggeletterdheid, met:
• een toepassing van het begrip digitalisering en een toepassing van het
hoofdconcept verandering, waarbij de richting en/of het tempo van de
verandering genoemd wordt
• informatie uit de inleiding van deze opgave om de redenering te
ondersteunen
voorbeeld van een juist antwoord:
• Door de ontwikkeling in de richting van meer aanbod en gebruik van
digitale informatie, worden digitale vaardigheden steeds belangrijker
• In de inleiding staat dat laaggeletterden vaak moeite hebben met
digitale vaardigheden. Digitalisering (zonder dat laaggeletterden hun
digitale vaardigheden verbeteren) kan er dan voor zorgen dat het nog
moeilijker wordt voor laaggeletterden om deel te kunnen nemen aan de
samenleving

17

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat:
• informatie uit figuur 1 waaruit sociale ongelijkheid blijkt
• een uitleg dat er bij het vraagstuk van laaggeletterdheid sprake is van
sociale ongelijkheid, met een toepassing van het kernconcept sociale
ongelijkheid
voorbeeld van een juist antwoord:
• Uit figuur 1 blijkt dat mensen met een hoger taalniveau een hoger
besteedbaar inkomen hebben dan mensen met een lager taalniveau
• Verschillen in geletterdheid tussen groepen leiden dus tot een
ongelijke verdeling van inkomen. Inkomen is een schaarse en
hooggewaardeerde zaak, dus is er sprake van sociale ongelijkheid bij
het vraagstuk van laaggeletterdheid
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maximumscore 2
Een juist antwoord bevat:
• een hypothese die op grond van figuur 1 bevestigd moet worden
• het noemen van het niveau van taalvaardigheid als onafhankelijke
variabele en het noemen van het besteedbaar inkomen als afhankelijke
variabele

1

1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Hoe hoger het niveau van de taalvaardigheid van mensen, hoe hoger
het besteedbaar inkomen
• onafhankelijke variabele: het niveau van taalvaardigheid; afhankelijke
variabele: besteedbaar inkomen

1

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat:
• een uitleg dat het verkrijgen van de nieuwe functie van de hovenier
een voorbeeld is van positieverwerving, omdat het een resultaat is van
de eigen bijdrage
• informatie uit tekst 6 waaruit de eigen bijdrage blijkt

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Het verkrijgen van de nieuwe functie van de hovenier is een voorbeeld
van positieverwerving, omdat het komt door de eigen bijdrage van de
hovenier
• In tekst 6 staat namelijk dat de hovenier hogerop is gekomen door
leren, het volgen van taallessen en het halen van diploma’s (r. 5-9)
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a
Een juist antwoord bevat een uitleg dat er bij de hovenier uit tekst 6 sprake
is van sociale mobiliteit, met:
• informatie uit tekst 6 waaruit het begrip sociale mobiliteit blijkt
• een toepassing van het begrip sociale mobiliteit
voorbeeld van een juist antwoord:
• In tekst 6 staat dat de hovenier hogerop wilde en dat is gelukt: van
werken met je handen naar de functie van meewerkend voorman
(r. 1-3; r. 5-10)
• De hovenier is dus in staat geweest om een baan met een hogere
status / hoger inkomen te bereiken. Er is dus sprake van sociale
mobiliteit
b
Een juist antwoord bevat een verklaring voor de sociale mobiliteit van de
hovenier in tekst 6, met:
• het noemen van het begrip cultureel kapitaal
• een toepassing van het begrip cultureel kapitaal, met een voorbeeld
van cultureel kapitaal uit tekst 6
voorbeeld van een juist antwoord:
• De sociale mobiliteit is te verklaren met cultureel kapitaal
• Taalbeheersing (r. 6-9) is in tekst 6 een voorbeeld van cultureel
kapitaal, omdat het een culturele competentie is die nodig is om een
hogere maatschappelijke positie in te nemen

21

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat:
• het noemen van de sub-fase beleidsbepaling
• een uitleg dat de politieke besluitvorming over de aanpak van
laaggeletterdheid in tekst 7 zich in deze sub-fase bevindt, omdat het
gaat over beslissingen over de inhoud van het beleid, met informatie
uit tekst 7 waaruit dit blijkt
voorbeeld van een juist antwoord:
• De aanpak van laaggeletterdheid in tekst 7 bevindt zich in de sub-fase
beleidsbepaling
• omdat het kabinet besluiten neemt over toekenning van geld aan onder
andere gemeentes en werkgevers (r. 43; r. 47-51). Daarmee besluit het
over de inhoud van het beleid en dit valt onder de sub-fase van
beleidsbepaling
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Een juist antwoord bevat een redenering dat de opvattingen van het
kabinet over de aanpak van laaggeletterdheid ideologisch zijn, met:
• informatie uit tekst 7 om deze redenering te ondersteunen
• een toepassing van ideeën over de meest wenselijke
maatschappelijke/politieke verhoudingen uit de omschrijving van het
kernconcept ideologie
• een toepassing van een samenhangend geheel van beginselen en
denkbeelden uit de omschrijving van het kernconcept ideologie
voorbeeld van een juist antwoord:
• In tekst 7 staat dat het kabinet staat voor een samenleving waarin
iedereen mee kan doen: praktisch en theoretisch geschoold, jong en
oud, met en zonder migratie-achtergrond (r. 17-22)
• Deze opvattingen van het kabinet over de aanpak van
laaggeletterdheid gaan over ideeën over de wenselijke deelname van
alle groepen burgers in de samenleving
• Deze ideeën zullen voortkomen uit een samenhangend geheel van
beginselen en denkbeelden (en niet willekeurig, of zonder enige
samenhang met andere denkbeelden). De opvattingen van het kabinet
over de aanpak van laaggeletterdheid zijn dan ideologisch

23

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat:
• een uitleg dat arbeidsmarktbeleid / een overheidsinstrument op het
gebied van de arbeidsmarkt in de aanpak van laaggeletterdheid
te herkennen is, met gebruik van een voorbeeld uit tekst 7 om uit te
leggen dat dit instrument de sociale ongelijkheid kan beïnvloeden
• een uitleg dat onderwijsbeleid / een overheidsinstrument op het gebied
van onderwijs in de aanpak van laaggeletterdheid te
herkennen is, met gebruik van een voorbeeld uit tekst 7 om uit te
leggen dat dit instrument de sociale ongelijkheid kan beïnvloeden
voorbeeld van een juist antwoord:
• Arbeidsmarktbeleid is te herkennen, omdat de overheid probeert de
kansen van laaggeletterde werknemers te vergroten ten opzichte van
meer geletterde werknemers. Er komt bijvoorbeeld geld beschikbaar
voor werkgevers voor onder andere taalcursussen voor werknemers
(r. 47-51)
• Onderwijsbeleid is te herkennen, omdat de overheid probeert de
kansen van onder anderen laaggeletterde kinderen en jongeren te
vergroten ten opzichte van meer geletterde kinderen en jongeren. Er
komt bijvoorbeeld meer geld voor gemeenten om onder andere
kwaliteit van lesaanbod te vergroten (r. 43-45)
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