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Werk de opdracht uit gegeven onder A, of één van de opdrachten onder B.
Bedenk zelf een titel als er bij de opgave geen genoemd is.

■■■■ Opgave A

Geef je school een cijfer!
In 1997 publiceerde het dagblad Trouw voor het eerst de resultaten van een onderzoek naar
de kwaliteit van alle Nederlandse middelbare scholen. Elke school kreeg een rapportcijfer
dat onder andere was gebaseerd op het gemiddelde eindcijfer van de examenkandidaten en
het gemiddelde aantal zittenblijvers. Enkele scholen kregen een hoog cijfer, een aantal
andere haalde een dikke onvoldoende. Veel ouders, leraren en directies waren nogal boos
op het dagblad. Zij vonden dat het rapport een scheef beeld gaf van hun school: om de
kwaliteit van een school te kunnen beoordelen, moest je bijvoorbeeld kijken naar de sfeer
en de buitenschoolse activiteiten, en met dat soort dingen was in het cijfer helemaal geen
rekening gehouden!
Deze reactie roept de vraag op of het verstandig is scholen door middel van een cijfer met
elkaar te vergelijken. En als je scholen met elkaar vergelijkt, op welke onderdelen zou je
ze dan met elkaar moeten vergelijken? Hoe zou jij je eigen school op die onderdelen
beoordelen?

1 ■ Schrijf een betoog over het beoordelen van scholen, waarbij je ingaat op bovengestelde
vragen.
Betrek in je betoog een aantal van de aspecten die in onderstaande citaten aan de orde
worden gesteld. Het is beslist niet de bedoeling dat je (gedeelten van) citaten letterlijk
overneemt.

citaat 1 „Ouders moeten op basis van glasheldere informatie scholen kunnen vergelijken en zelf
een keuze maken. Maar rapportcijfers moeten daarbij achterwege blijven, want
gemiddelden zeggen niks.”
Prof. dr. L. de Klerk, onderwijspsycholoog
uit: Eindhovens Dagblad, 28 oktober 1997

citaat 2 „Er kleven ook risico’s aan zo’n kwaliteitsoverzicht. De kloof tussen scholen kan groter
worden. Iedereen met een beetje talent meldt zich bij de ’goede’ scholen met hoge
slaagpercentages, waardoor andere scholen met zwakke leerlingen blijven zitten. De
’goede’ scholen handhaven hun reputatie door de wat minder presterende leerlingen weg
te selecteren.”
uit: Redactioneel hoofdcommentaar de Volkskrant, 28 oktober 1997

citaat 3 „Effectieve scholen zijn scholen waar leerlingen, gezien het niveau waarop ze de school
binnenkomen, meer leren, minder blijven zitten en op een hoger niveau uitstromen dan op
andere scholen. Leerlingen in de brugperiode worden op deze scholen verwezen naar een
schooltype dat niet te laag, maar ook niet te hoog voor hen is, zodat ze zonder vertraging
het diploma kunnen halen. Bij pakketkeuze voor het eindexamen worden de leerlingen
gestimuleerd zo te kiezen, dat ze zoveel mogelijk keuzes openhouden voor het
vervolgonderwijs.”
Dr. R. Bosker, onderwijskundige
uit: Trouw, 9 mei 1998

citaat 4 „Er moeten ook nog andere criteria worden meegewogen, zoals bijvoorbeeld het
schoolklimaat, leerlingbegeleiding of culturele vorming.”
Dr. Th. Hoogbergen, oud-rector Peellandcollege Deurne
uit: Eindhovens Dagblad, 28 oktober 1997
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citaat 5 „Het is onbelangrijk of leerlingen veel of weinig creatieve vakken krijgen aangeboden en
of het gezellig is op school. Er is op dat gebied erg veel onderzoek gedaan, ook in het
buitenland, en het blijkt dat alle scholen sfeervol en gezellig zijn. Als een leerling eenmaal
op school zit, dan vindt-ie het er altijd gezellig en hun ouders noemen de sfeer altijd goed.
Scholen onderscheiden zich nauwelijks op dit terrein.”
Dr. R. Bosker, onderwijskundige
uit: Trouw, 9 mei 1998

citaat 6 „De rol en de positie van de man of vrouw voor de klas bepaalt in hoge mate de kwaliteit
van het gegeven onderwijs.”
uit: Rapport Commissie Toekomst Leraarschap

citaat 7 „Yeah right, de perfecte school, ik ga je niet helpen zoeken. Je zult hem namelijk niet
vinden. Ik zal het je proberen uit te leggen. Waar gaan we op letten? Grootte,
slagingspercentages en reputatie? Nee, kom nou toch. Een perfecte school waar je je kunt
inschrijven en zodoende een goede opleiding kunt genieten, is niet een gebouw of een
instelling. Nee, de beste opleiding zit in jezelf!”
Kees van der Pols, 6 atheneum, Abbenbroek
uit: Trouw, 9 mei 1998

■■■■ Opgave B

Vrouwen vooruit!
Het aantal vrouwen in hogere functies neemt in Nederland maar langzaam toe. Als de
ontwikkeling in dit tempo doorgaat, is er over vijftig jaar nog geen evenwicht tussen
mannen en vrouwen. Uit recent onderzoek blijkt dat op dit moment slechts 12 procent van
de hogere functies bekleed wordt door vrouwen. Men mag wel stellen dat de maatschappij
behoorlijk wat kansen laat liggen door niet meer vrouwen in hogere functies aan te stellen.

2 ■ Schrijf een betoog, waarin je duidelijk maakt waarom je het met deze stelling al dan niet
eens bent.

De maatschappij, dat ben jij!
Op televisie, in kranten en op reclamezuilen voert de Stichting Ideële Reclame (SIRE)
onder het motto „De maatschappij, dat ben jij!” een harde campagne om mensen het besef
bij te brengen dat de maatschappij is, wat de mensen er zelf van maken. In een reclame-
spotje wordt getoond hoe enkele jongeren een wat oudere man in een steegje in elkaar
slaan, terwijl enkele voorbijgangers hun hoofd wegdraaien en gehaast doorlopen.
Hoe kijk jij tegen maatschappelijke verantwoordelijkheid aan? Kun jij persoonlijk invloed
uitoefenen op de manier waarop de maatschappij zich ontwikkelt? Wat kan jouw bijdrage
zijn aan een gezonde samenleving? 

3 ■ Schrijf een beschouwing over dit onderwerp en ga daarbij in op bovengestelde vragen.

Steeds meer jongeren willen na hun middelbareschooltijd niet direct doorstromen naar het
vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Ze hebben behoefte aan een ’tussenjaar’. Dat jaar
wordt bij voorbeeld gebruikt voor een brede oriëntatie op de wereld (reizen), of voor een
kennismaking met instellingen, bedrijven of organisaties (kortdurend werk en
verkennende stage).
Zou zo’n tussenjaar ook iets voor jou zijn?

4 ■ Schrijf een beschouwing over de voor- en nadelen van zo’n tussenjaar.
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De winkelende mens
Enkele jaren geleden zijn de winkeltijden verruimd. Bijna overal kan men ook ’s avonds
inkopen doen en zelfs op zon- en feestdag kan men zijn kooplust bevredigen. Op deze dag,
die vroeger rustdag werd genoemd, trekt men in familieverband massaal naar braderieën,
meubelboulevards en tuincentra. Veel jongeren geven bij enquêtes als favoriete
vrijetijdsbesteding op: winkelen.
Wat maakt het eindeloze winkelen voor veel mensen zo leuk? Is er sprake van verveling,
van een gebrek aan zinvollere of serieuzere bezigheden? Is men in onze maatschappij
misschien ál te materialistisch ingesteld?

5 ■ Schrijf een beschouwing over dit onderwerp, waarbij je ingaat op bovengestelde vragen.

Op eigen kracht 
De dopingschandalen in de Tour de France van 1998 liggen nog vers in het geheugen. Veel
topsporters voelen zich door hun sponsors gedwongen hun toevlucht te nemen tot, soms
verboden, stimulerende middelen en andere (medische) hulppreparaten. Veel
sportliefhebbers zouden graag zien dat de sport op zo natuurlijk mogelijke wijze wordt
beoefend en nemen het daarbij voor lief dat de grenzen van het menselijk kunnen bereikt
zijn.
Er gaan echter ook stemmen op om een aantal nu nog verboden stoffen bij zware sporten,
zoals wielrennen, maar toe te staan. De schade die zo eventueel aangericht wordt, treft
alleen de topsporter zelf en daar heeft niemand anders last van. Aanhangers van die
opvatting gaan er veelal van uit dat controle op deze verboden producten, waarvan er
steeds weer nieuwe worden uitgevonden, toch onbegonnen werk is.

6 ■ Schrijf een betoog waarin je duidelijk stelling neemt voor of tegen het vrijlaten van
stimulerende middelen bij fysiek zware topsporten.

Met hart en ziel 
Er is in de Nederlandse ziekenhuizen, maar ook elders, een structureel tekort aan organen
voor transplantatie, zoals nieren, longen, hart en lever. De Nederlandse overheid heeft
daarom enige tijd geleden besloten alle inwoners boven de 18 jaar een schriftelijke
verklaring te laten afleggen, waarbij men kan aangeven of men na overlijden organen of
weefsel ter beschikking wil stellen voor transplantatie. Men kan ook te kennen geven dat
men de nabestaanden over eventuele transplantatie laat beslissen.
Veel mensen weten niet goed wat ze moeten invullen: ze hebben grote aarzelingen bij het
nu al moeten nadenken en beslissen over wat er later met hun lichaam zou kunnen
gebeuren. Ook vinden veel mensen het idee van transplantatie eng („Stel je voor, dat je
nog niet dood bent!”) of moreel niet aanvaardbaar en zij voelen zich door de overheid
onder druk gezet.
Hoe oordeel jij over deze actie van de overheid? Vind jij dat de overheid zich met dit
onderwerp mag bemoeien? Zou jij zelf moeite hebben met of bezwaren hebben tegen het
invullen van een dergelijke verklaring? Welke motieven spelen daarbij voor jou een rol?

7 ■ Schrijf een betoog over dit onderwerp en ga daarbij in op bovengestelde vragen.

Het was echt per ongeluk gebeurd. Met haar gedachten bij de rommel in haar kamer, die
ze beetje bij beetje aan het wegwerken was, had ze de hoorn na het doorverbinden wat
langer vastgehouden dan netjes en normaal was. Zonder het te willen had ze iets
opgevangen, wat niet voor haar oren was bedoeld.
„Heb je het hun al verteld?”
„Nee, het moet gebeuren, maar ik zie er verschrikkelijk tegen op …”
Haar nieuwsgierigheid was gegroeid met elk woord en ze was blijven luisteren. Maar nu
zat ze met die ongeoorloofde wetenschap in haar maag.

8 ■ Maak deze verhaalaanzet af.
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Over smaak valt wél te twisten!
Het is dikwijls niet eenvoudig om uit te leggen waarom je een boek of film mooi of lelijk
vindt. Toch komt het nogal eens voor dat je gevraagd wordt je oordeel min of meer
uitgebreid toe te lichten, bijvoorbeeld in een discussie met een vriend of vriendin over een
bioscoopfilm die jullie net hebben gezien, of op een schoolonderzoek literatuur waarbij de
leraar geen genoegen neemt met oppervlakkige antwoorden. In deze situaties is de
verleiding soms groot je toevlucht te nemen tot het cliché „over smaak valt niet te twisten”.
Is het waar, dat er over smaak niet te twisten valt? Is het mogelijk om objectief aan te
geven wanneer iets „mooi”, „geslaagd”, „aangenaam”, of juist het tegenovergestelde is?
Welke eigenschappen moet een boek of film voor jou dan hebben om mooi te zijn? Is het
wel fatsoenlijk dat je op school soms zo nadrukkelijk om je persoonlijke oordeel wordt
gevraagd?

9 ■ Schrijf een betoog over dit onderwerp en betrek daarin je persoonlijke ervaring.

De conciërge van het jaar
In veel scholen is de conciërge-loge of het conciërge-hok het figuurlijke middelpunt van het
schoolgebouw. De conciërge verricht zeer uiteenlopende klussen en zonder hem zou de
school niet kunnen draaien. De conciërge is dikwijls steun en toeverlaat voor leerlingen
met problemen. In 1998 werd voor het eerst de Conciërge van het Jaar-verkiezing
gehouden (georganiseerd door vakbonden en het scholierencomité Laks).
Welke argumenten zou jij hebben om de conciërge van jouw school als kandidaat voor te
dragen?

10 ■ Schrijf een betogende brief aan het organiserende comité waarin je met een aantal
uitgewerkte argumenten dit comité ervan probeert te overtuigen dat de conciërge op jouw
school een waardige kandidaat is voor de genoemde titel.

Rivaliserende groepen
Veel jongeren uit de grote steden laten zich laatdunkend uit over jongeren op het
platteland. Inwoners van de ene provincie kijken neer op inwoners van een andere
provincie. Rotterdammers zetten zich nogal eens af tegen Amsterdammers en andersom.
De ene buurt moet niets hebben van de andere buurt. Leerlingen van de ene school
hebben het vaak niet op die van een andere. Conclusie: de maatschappij is opgedeeld in
met elkaar wedijverende groepen en groepjes.
Heeft het verschijnsel van de rivaliserende groepen soms iets te maken met
superioriteitsgevoelens, of zijn er andere verklaringen te geven? Ervaar jijzelf iets van
rivaliteitsdenken? Hoe kun je volgens jou het beste met dit verschijnsel omgaan?

11 ■ Schrijf een beschouwing over dit onderwerp.
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