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Opgave 2  De positie van huishoudelijk werkers 

8 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• gebruik van kenmerk van politiek probleem 1 
• gebruik van voorbeeld uit tekst 1 om kenmerk te illustreren 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is sprake van een politiek probleem omdat een aantal (invloedrijke)

groepen/organisaties vindt dat de overheid actie moet ondernemen om 
de positie van huishoudelijk werkers te verbeteren 1 

• Uit tekst 1 blijkt dat onder andere FNV met een voorstel komt om
huishoudelijk werkers uit het zwarte circuit te halen 
(r. 39-42 en r. 49-50) 1 

9 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
• uitleg over vraagstuk met gebruik van twee kernconcepten bij

verhouding (per kernconcept 1 scorepunt) 2 
• twee voorbeelden uit tekst 1 om de twee kernconcepten te illustreren

(een voorbeeld per kernconcept, per voorbeeld 1 scorepunt) 2 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is sprake van sociale ongelijkheid tussen huishoudelijk werkers en

andere groepen werknemers. Verschillen tussen groepen 
werknemers leiden tot een ongelijke behandeling 1 

• Uit tekst 1 blijkt namelijk dat huishoudelijk werkers bepaalde rechten,
zoals verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid, niet hebben en 
andere werknemers wel (r. 21-25) 1 

• Er is sprake van een machtsrelatie tussen de werkgever en de
huishoudelijk werker. De werkgever heeft het vermogen om 
hulpbronnen te mobiliseren die de handelingsmogelijkheden van 
de huishoudelijk werker beperken 1 

• De werkgever heeft het wettelijk recht om geen belasting en
werkgeverspremies te betalen. Door deze hulpbron (machtsbron) heeft 
de werkgever het vermogen om het opgeven van het loon aan de 
Belastingdienst, over te laten aan de huishoudelijk werker  (die dat 
over het algemeen niet doet vanwege het lage uurloon) (r. 12-21) 1 

10 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• relatie tussen soort werk en status 1 
• gebruik van definitie status om lage maatschappelijke positie te

verklaren 1 
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voorbeeld van een juist antwoord: 
• Huishoudelijk werk is ongeschoold werk. Volgens onderzoeken hebben

ongeschoolde arbeiders een lage status 1 
• Een lage status betekent dat de waardering van huishoudelijk werkers

minder is in vergelijking met geschoolde arbeiders. Een relatief 
mindere waardering betekent dat huishoudelijk werkers een lage 
maatschappelijke positie hebben ten opzichte van andere werknemers 
(ongelijke verdeling van status) 1 

11 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• uitleg van relatie tussen informele organisatie van werk en gebrek aan

samenwerking met andere huishoudelijk werkers 1 
• uitleg van relatie tussen gebrek aan samenwerking en lage

maatschappelijke positie met gebruik van kernconcept samenwerking 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Huishoudelijk werkers zijn over het algemeen bij iemand thuis in dienst

en werken niet voor een bedrijf. Samenwerken met andere 
huishoudelijk werkers kan hierdoor moeilijker zijn 1 

• Als er moeilijker samengewerkt kan worden met andere huishoudelijk
werkers betekent dit dat zij onderling minder goed hun handelen 
kunnen afstemmen voor een gemeenschappelijk doel, namelijk het 
verbeteren van hun maatschappelijke positie. Een gebrek aan 
samenwerking is dan een verklaring voor hun lage maatschappelijke 
positie 1 

12 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• uitleg van verschil in arbeidsrelatie met gebruik van kernconcept

sociale institutie 1 
• gebruik van voorbeeld uit tekst 1 om het verschil te illustreren 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is minder sprake van geformaliseerde regels die de

arbeidsrelatie tussen huishoudelijk werkers en de werkgevers 
reguleren dan bij andere groepen werknemers 1 

• Een voorbeeld van minder geformaliseerde regels is het ontbreken van
een cao voor huishoudelijk werkers (r. 21-22).  In tegenstelling tot 
andere werknemers zijn er collectief geen geformaliseerde 
arbeidsvoorwaarden vastgelegd  1 
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13 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
• socialistische/sociaaldemocratische visie op rol van de overheid 1 
• liberale visie op rol van de overheid 1 
• voorbeeld uit tekst 1 om rol van de overheid bij de dienstencheque te

illustreren 1 
• uitleg waarom de socialistische/sociaaldemocratische stroming meer

past bij de invoering van de dienstencheque dan de liberale stroming 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De socialistische/sociaaldemocratische stroming is voor een sterk

sturende overheid (om de sociale ongelijkheid te verminderen) 1 
• De liberale stroming is voor een beperkte overheidsbemoeienis (om

economische vrijheid te garanderen) 1 
• Met de dienstencheque kunnen door middel van overheidssubsidie

premies, belastingen en verzekeringen worden betaald (r. 62-66) 1 
• Overheidssubsidie past meer bij een sterk sturende overheid (om de

sociale ongelijkheid te verminderen) dan bij een beperkte 
overheidsbemoeienis. Invoering van de dienstencheque past in die zin 
meer bij de socialistische/sociaaldemocratische stroming dan bij de 
liberale stroming 1 

14 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• argument voor of tegen de stelling 1 
• uitleg over oorzaak-gevolgrelatie tussen lidmaatschap en

representativiteit met gebruik van kernconcept representativiteit 1 

voorbeeld van een juist antwoord bij argument voor de stelling: 
• Als meer huishoudelijk werkers lid worden van een vakbond, kunnen

meer huishoudelijk werkers door participatie hun eisen en wensen 
kenbaar maken bij de vertegenwoordigers van een vakbond 1 

• Als de eisen en wensen meer bekend zijn bij de vertegenwoordigers
(oorzaak) dan kunnen de vertegenwoordigers hier meer rekening mee 
houden bij bijvoorbeeld overleg met de overheid/werkgevers (over 
maatregelen om hun positie te verbeteren). De standpunten van de 
vertegenwoordigers van deze vakbond komen meer overeen met 
de standpunten van de huishoudelijk werkers. Er is dan sprake van 
meer representativiteit (gevolg) 1 

of 
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voorbeeld van een juist antwoord bij argument tegen de stelling: 
• Als meer huishoudelijk werkers lid worden van een vakbond, hoeft dit

niet te betekenen dat de vertegenwoordigers ook rekening houden met 
de eisen en de wensen van deze leden 1 

• Als er niet méér rekening wordt gehouden met de eisen en de wensen
van de leden, dan hoeven de standpunten van de 
vertegenwoordigers van deze vakbond niet méér overeen te 
komen met de standpunten van de huishoudelijk werkers. De 
representativiteit van deze vakbond hoeft dan niet toe te nemen 1 

15 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• omgevingsfactor uit tekst 1 die een steun is voor nieuw beleid 1 
• uitleg van relatie tussen steun en bevorderen van nieuw beleid 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• omgevingsfactor die een steun is: internationale druk van de ILO

(r. 1-5) 1 
• Nederland dient rechten van burgers uit internationale verdragen te

waarborgen en druk van de ILO kan nieuw beleid zo bevorderen 1 

16 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• omgevingsfactor uit tekst 1 die een bedreiging is voor nieuw beleid 1 
• uitleg van relatie tussen bedreiging en belemmeren van nieuw beleid 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• omgevingsfactor die een bedreiging is: een economische recessie

(r. 68) 1 
• Door een economische recessie kan de overheid minder geld

beschikbaar hebben. Minder beschikbaar geld kan zo nieuw beleid 
belemmeren 1 

17 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• voorbeeld uit tabel 2 om (resultaat van) globalisering te illustreren 1 
• uitleg dat voorbeeld illustratie is van globalisering met gebruik van

kernconcept globalisering 1 
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voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit de tweede kolom van tabel 2 blijkt dat migranten uit veel

verschillende landen komen om huishoudelijk werk te verrichten 1 
• De herkomstlanden van de huishoudelijk werkers kunnen een indicatie

zijn van de internationale economische verbindingen tussen deze 
herkomstlanden en Nederland. Internationale economische 
verbindingen zijn een kenmerk van een geglobaliseerde samenleving 1 

18 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• aangeven van afhankelijkheid/relatie van werkgever met huishoudelijk

werker met voorbeeld uit tekst 2 / tabel 2 1 
• aangeven van afhankelijkheid/relatie van huishoudelijk werker met

werkgever met voorbeeld uit tekst 2 / tabel 2 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De werkgever is afhankelijk van het aanbod van arbeid van de

huishoudelijk werker voor het verkrijgen van tijd voor andere zaken 
(interviewfragment met werkgever 1 uit tekst 2), 1 

• terwijl uit tabel 2 blijkt dat het aannemelijk is dat een aantal
huishoudelijk werkers afhankelijk is van de vraag naar arbeid van de 
werkgever voor het verkrijgen van inkomsten voor familie en studie 1 

19 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• uitleg van effect huishoudelijk werk op identiteit met gebruik van

kernconcept identiteit 1 
• voorbeeld uit tekst 2 om effect op identiteit te illustreren 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het werk draagt voor deze huishoudelijk werker bij aan een positief

zelfbeeld en ze houdt dit (door dit interview) anderen ook voor. Het 
werk heeft dan een positief effect op de identiteit 1 

• Uit het interviewfragment van huishoudelijk werker 1 uit tekst 2 blijkt
namelijk dat de huishoudelijk werker zich belangrijk voelt omdat de 
werkgever volgens de huishoudelijk werker afhankelijk is van haar 
diensten  1 

20 maximumscore 2 
• De huishoudelijk werker uit het interviewfragment geeft aan dat de

waardering van een huishoudelijk werker in Brazilië minder is dan in 
Nederland: in Nederland hebben mensen geen vooroordelen over dit 
beroep, terwijl in Brazilië het beroep als problematisch wordt 
beschouwd 1 

• Deze uitspraak kan een indicatie zijn van een verschil in (geografische)
plaats van de status. Status is dan een relatief begrip 1 
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