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Opgave 1  Kansen op school en op de arbeidsmarkt 

1 maximumscore 2 
• In een meer gesloten samenleving zijn afkomst en geërfd bezit

belangrijk bij het bepalen van iemands positie op de maatschappelijke 
ladder, terwijl in een meer open samenleving er gelijke kansen zijn om 
op de maatschappelijke ladder te stijgen / sociaal mobiel te zijn 1 

• Uit tekst 1 blijkt dat afkomst een rol speelt bij schoolsucces: kinderen
van hoogopgeleide ouders hebben meer kans op schoolsucces dan 
kinderen van laagopgeleide ouders 1 

2 maximumscore 2 
• Nature-factoren spelen een rol omdat de kansen op schoolsucces

volgens tekst 1 mede worden bepaald door aangeboren aanleg die een 
kind bij de geboorte van zijn ouders erft (regels 13-15) 1 

• Nurture-factoren spelen een rol omdat de kansen op schoolsucces
volgens tekst 1 mede worden bepaald door omgevingsfactoren waarin 
het kind opgroeit, zoals de school (regels 18-26) / het gezin (regels 30-
36) 1 

3 maximumscore 2 
− Voorbeeld a 
• Positietoewijzing:

het verplicht stellen van opvang verwijst naar een maatschappelijke 
oorzaak die van buitenaf de positie van kinderen bepaalt 1 

− Voorbeeld b 
• Positieverwerving:

kennis en vaardigheden verwijzen naar de eigen verdienste van de 
groep die de positie van kinderen bepaalt 1 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen het noemen van het juiste begrip of 
aan alleen een juiste uitleg.

Vraag Antwoord Scores 

4 maximumscore 2 
• Sociaal kapitaal zoals connecties en netwerken kunnen door groepen

op de arbeidsmarkt gebruikt worden voor het vinden van een baan of 
voor het maken van promotie 1 

• Verschillen in sociaal kapitaal tussen groepen in de samenleving
kunnen ervoor zorgen dat sommige groepen beter een goede positie 
op de arbeidsmarkt kunnen verkrijgen dan andere groepen. Hierdoor 
kunnen verschillen in bezit en/of status in stand worden gehouden 1 




