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Het SCP heeft ook onderzoek gedaan naar de mate waarin niet-westerse 
migranten zich identificeren als Nederlander en/of als lid van de 
herkomstgroep. Een factor die hierop van invloed is, is cultureel kapitaal. 

2p 23 Leg uit hoe cultureel kapitaal van invloed kan zijn op de identiteit van 
migranten. Gebruik in je uitleg: 
 een voorbeeld van cultureel kapitaal; 
 de definitie van het begrip sociale identiteit. 

Ook de generatie waar de migrant toe behoort, is van invloed op de 
identiteit. Identiteit is een relatief begrip, dat wil zeggen tijd- of 
plaatsgebonden. 

3p 24 Leg uit dat voor migranten identiteit een relatief begrip is. Gebruik in je 
uitleg: 
 de definitie van het begrip enculturatie; 
 het kernconcept acculturatie. 
Ga in je antwoord uit van migranten van de eerste generatie. 

Opgave 3  Arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten 

Bij deze opgave hoort figuur 1 . 

Inleiding 
In 2014 verscheen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een 
rapport over de participatie van niet-westerse migranten op de 
arbeidsmarkt in Nederland. 

Gebruik figuur 1. 
Het SCP heeft onderzocht in hoeverre niet-westerse migranten (met 
verschillende posities op de arbeidsmarkt) sociale contacten onderhouden 
met autochtone Nederlanders en met leden van de herkomstgroep. 

2p 21 Leg uit welke conclusie op grond van figuur 1 te trekken is over de sociale 
contacten die niet-westerse migranten met een laag beroepsniveau 
hebben met autochtone Nederlanders. Gebruik in je uitleg figuur 1. 

3p 22 a Wat is in figuur 1 de samenhang tussen arbeidsmarktpositie en het 
hebben van sociale contacten met leden van de herkomstgroep? 
Gebruik in je antwoord de gegevens uit figuur 1 over de groepen 
niet-westerse migranten die veel contact hebben met leden van de 
herkomstgroep en weinig contact met autochtone Nederlanders. 

b Leg uit dat in deze samenhang de kernconcepten sociale ongelijkheid 
en sociale cohesie te herkennen zijn. Gebruik in je uitleg: 
 het kernconcept sociale ongelijkheid; 
 het kernconcept sociale cohesie. 

- 1 -



www.examen-cd.nl www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen pilot  havo 2015-II 

Opgave 3  Arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten 

figuur 1     

Sociale contacten van niet-westerse migranten met autochtone 
Nederlanders en leden van de herkomstgroep, naar arbeidsmarktpositie, 
vier migrantengroepen1) samen (in procenten) 
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hoog midden laag niveau, werkzoekend inactief

Legenda: vast

%

Toelichting op figuur 1 
 hoog: hoog beroepsniveau met vaste of tijdelijke baan of als zelfstandige 
 midden: middelbaar beroepsniveau met vaste of tijdelijke baan of als 

zelfstandige 
 laag niveau, vast: laag beroepsniveau met vaste baan 
 inactief: niet-werkend en niet op zoek naar werk, niet in beroepsbevolking 

(exclusief studenten en 65-plussers) 

naar: Sociaal en Cultureel Planbureau (2014) 

noot 1 vier migrantengroepen: Turks, Marokkaans, Antilliaans, Surinaams 
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