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Opgave 2  Inkomensongelijkheid 

7 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat inkomensongelijkheid een vorm van sociale ongelijkheid is, 
met gebruik van kernconcept sociale ongelijkheid 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Inkomen is een schaarse en hooggewaardeerde zaak. Het verschil in 
inkomen tussen groepen is dus een vorm van sociale ongelijkheid. 

8 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg van een gevolg van globalisering voor de arbeidsmarkt in

Nederland, met gebruik van het kernconcept globalisering 1 
• een uitleg van een gevolg van de verandering op de arbeidsmarkt op

de inkomensongelijkheid in Nederland 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Economische verbindingen zijn toegenomen tussen Nederland en

andere landen. Dit is een element van globalisering. Een toename 
van deze verbindingen betekent onder andere dat Nederlandse 
bedrijven kapitaal en werkgelegenheid verplaatsen naar het buitenland. 
De werkloosheid op de Nederlandse arbeidsmarkt kan hierdoor (met 
name onder laagopgeleiden) toenemen 1 

• Mensen die werkloos zijn, hebben over het algemeen een lager
inkomen dan mensen die werk hebben. Als de werkloosheid op de 
Nederlandse arbeidsmarkt toeneemt, kan het verschil tussen het aantal 
mensen met een laag en een hoog inkomen toenemen. De 
inkomensongelijkheid in Nederland neemt dan toe 1 

9 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een verklaring voor een lage opkomst bij verkiezingen onder de lage

inkomensgroepen 1 
• gebruik van het kernconcept gezag om de verklaring te onderbouwen 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Mensen uit de lage inkomensgroepen kunnen er weinig vertrouwen in

hebben dat de overheid maatregelen neemt om hun maatschappelijke 
positie te verbeteren 1 

• Weinig vertrouwen kan betekenen dat de lage inkomensgroepen de
macht van de overheid om hun maatschappelijke positie te 
verbeteren als minder legitiem beschouwen. Het gebrek aan gezag 
dat lage inkomensgroepen toekennen aan de overheid kan dan een 
verklaring zijn om niet te stemmen 1 
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10 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een argumentatie waaruit blijkt dat een lage opkomst onder lage 
inkomensgroepen niet hoeft te leiden tot een afname van de 
representativiteit, met gebruik van: 
• een kenmerk van politieke partijen 1 
• het kernconcept representativiteit 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Als lage inkomensgroepen niet stemmen, kunnen

volksvertegenwoordigers bij politieke besluiten nog steeds rekening 
houden met de belangen van deze niet-stemmers. 
Volksvertegenwoordigers nemen namelijk politieke besluiten over de 
inrichting van de samenleving als geheel en kunnen daarbij ook de 
belangen van de lage inkomensgroepen meewegen 1 

• Als volksvertegenwoordigers in hun afweging van belangen rekening
houden met de belangen van de lage inkomensgroepen, kunnen de 
standpunten van de volksvertegenwoordigers nog steeds 
overeenkomen met de belangen van de lage inkomensgroepen. 
Niet-stemmen hoeft dus niet te leiden tot minder representativiteit 1 

11 maximumscore 2 
a
• de instrumentele theorie én de ontwikkelingstheorie 1 
b
• Volgens de instrumentele theorie is het stemmen door burgers tijdens 

verkiezingen een wenselijk middel om in de politieke besluitvorming 
rekening te houden met de belangen van burgers. Volgens de 
ontwikkelingstheorie is het stemmen door burgers tijdens 
verkiezingen wenselijk omdat politieke besluiten hierdoor berusten op 
de wil van (de meerderheid van) de bevolking 1 

12 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• de opvatting van de socialistische/sociaaldemocratische stroming over

de herverdeling van inkomens 1 
• een gegeven uit tabel 1 over het land dat het best past bij de

socialistische/sociaaldemocratische stroming 1 
• een uitleg van de relatie tussen het gegeven uit tabel 1 en de opvatting

van de socialistische/sociaaldemocratische stroming over de 
herverdeling van inkomens 1 
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voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens de socialistische/sociaaldemocratische stroming heeft de

overheid een grote rol in de herverdeling van inkomens 1 
• In tabel 1 is in Nederland het verschil tussen de Gini-coëfficiënt voor

en na de inzet van belastingen en sociale zekerheid het grootst 1 
• Het relatief grote verschil in Nederland kan een indicatie zijn van

relatief veel belastingheffing en sociale zekerheid om de inkomens te 
herverdelen. Veel belastingheffing en sociale zekerheid duidt op een 
relatief grote rol van de overheid om inkomensverschillen te verkleinen. 
Het relatief grote verschil in Nederland past dus het best bij de 
socialistische/sociaaldemocratische stroming 1 
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