Onderwijs verdient beter?

a

maximumscore 1
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
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b

maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
‒

De bestuursvoorzitter ontvangt 12  € 12.000 = € 144.000 plus een
salaris in groep IV: gemiddeld 12  € 6.620 = € 79.440.
Het totaal van € 144.000 + € 79.440 (€ 223.440) is al meer dan de
Balkenende-norm van € 176.000 (en de bestuursvoorzitter zit daar
nog boven).

‒

De bestuursvoorzitter ontvangt 12  € 12.000 = € 144.000 als
toeslag.
Dit bedrag is slechts € 32.000 onder de Balkenende-norm. Zelfs met
het gemiddelde salaris van groep IV − 12  € 6.620 = € 79.440 − er
bij geteld, komt de bestuursvoorzitter (ruim) boven die norm.

c

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Door het toepassen van de Balkenende-norm zullen de hoogste
salarissen en alle verhogende toeslagen verlaagd worden. De financiële
middelen die daarmee ‘bespaard worden’, zouden ingezet kunnen
worden om de
onderwijsgevende functies hoger te belonen.

d

maximumscore 3
De juiste lorenzcurve verbindt de punten (0,0), (28,17), (66,52), (92,84)
en (100,100) (stippellijn in onderstaande grafiek).

Uit de berekening moet blijken dat de procentuele verdelingen van
aantal
medewerkers en brutosalarissen uit bron 13 zijn gecumuleerd,
beginnend bij groep I en eindigend met de toevoeging van groep IV.
Uit de uitleg moet blijken dat de stelling van Nicolien juist is, omdat de
lorenzcurve van Amstelveld minder scheef is / een minder ongelijke
verdeling weergeeft dan de curve van het Rijndalziekenhuis.
Opmerkingen
‒ Maximaal 1 punt toekennen voor een juiste lorenzcurve.
‒ Maximaal 1 punt toekennen voor een juiste berekening van de
coördinaten van de getekende lorenzcurve.
‒ Maximaal 1 punt toekennen voor een juiste uitleg.

e

maximumscore 3
‒ Een voorbeeld van een juist argument, indien gekozen voor de
mening van Leonard:
Een antwoord waaruit blijkt dat bestuursvoorzitters moeten
beschikken over bijzondere kwaliteiten die hen ‘schaars’ maken. Op
de arbeidsmarkt zal de vraag naar deze bestuurders groter zijn dan
het aanbod, zodat de beloning zal (moeten) stijgen. Als instellingen
in de quartaire sector geen hogere beloningen betalen, zouden
deze mensen worden weggekocht door het bedrijfsleven / zou de
kwaliteit van het schoolbestuur dalen.
‒ Een voorbeeld van een juist argument, indien gekozen voor de
mening van Nicolien:
Een antwoord waaruit blijkt dat deze bestuurders werken in de
quartaire sector en worden betaald uit collectieve middelen
(belastinggelden). De Balkenende-norm kan gezien worden als een
sociaal contract dat afdwingt dat individuele bestuursvoorzitters niet
(alleen) kijken naar hun eigen belang.
Opmerking
Als in het antwoord niet één of meerdere elementen van het genoemde
begrip zijn verwoord, maximaal 1 punt toekennen.

