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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

Censuur op televisie
De komst van Nederlandse commerciële stations heeft tot een duidelijke toename van
seks en geweld op de televisie geleid. Veel mensen vragen zich af of dat soort
programma’s wel vrijelijk zou mogen worden uitgezonden en niet verboden zou moeten
worden. Zij vinden dat de overheid moet toezien op het fatsoensgehalte van de
programma’s en daar waar dat nodig is, moet ingrijpen en uitzending moet verbieden.
Er zijn ook kijkers die een verbod op dergelijke programma’s onzin vinden; zij vinden dat
de overheid zich niet met de inhoud van programma’s moet bemoeien. Kijkers zijn in hun
ogen verstandig genoeg om zelf uit te maken wat ze wel en niet willen zien.
Ben jij voorstander van een verbod op bepaalde programma’s of van toezicht op de
kwaliteit door de overheid?

1 ■ Schrijf een betoog voor of tegen censuur op televisie. Betrek daarin enkele van
onderstaande citaten. Het is beslist niet de bedoeling dat je een citaat letterlijk overneemt.

citaat 1 Iedereen kan zo één of meer programma’s opnoemen waarvan hij zegt: dit is
weerzinwekkend, wég met die troep. Maar het probleem is dat iedereen dat van iets
anders vindt. Het is lastig en heikel om iets in te stellen waarmee ingrijpen mogelijk
wordt. Je raakt vrijwel altijd aan de vrijheid van meningsuiting, aan persvrijheid.
Hedy d’Ancona, oud-minister van Cultuur, de Volkskrant, 31 maart 2000

citaat 2 Er is een groot verschil tussen het open net en de kanalen achter een decoder. Het open
net behoort tot het publieke domein. Wat op het open net wordt vertoond, moet daarom
de toets der ethiek doorstaan. Als mensen die andere programma’s willen zien, moeten ze
daarvoor maar extra betalen. Dan zal meteen blijken wat zulke programma’s waard zijn.
Mensen die met alle geweld die rommel willen zien, kun je toch niet tegenhouden. Ze
kunnen ook naar een videotheek lopen.
Jaap de Hoop Scheffer, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, tijdens een
interview op de televisie

citaat 3 Wij kunnen als docenten wel dagelijks proberen de leerlingen tot redelijk en sociaal
gedrag te bewegen, maar op deze manier wordt wat zij overdag hebben opgestoken,
’s avonds met één druk op de knop weer uitgeveegd!
A. Vink-Blök, de Volkskrant, 28 maart 2000

citaat 4 Het lijkt ondoenlijk objectief vast te stellen wanneer een programma te idioot, te
onethisch is voor het open net.
Gerry van der List, Elsevier, 1 april 2000

citaat 5 Mensen zouden niet naar programma’s die getuigen van een slechte smaak, moeten
kijken, maar vanuit een positieve houding op zoek moeten gaan naar wat voor hen de
grootste geestelijke waarde in het leven is.
C.J. Scheijgrond, Stichting Morele Herbewapening

citaat 6 De overheid dient regulerend op te treden voor het welzijn van de burgers en het
maatschappelijk belang. Denk aan alcohol, roken, drugs, de maximum snelheid, de
leerplicht, racisme of zinloos geweld. De burgers – en zeker ook jongeren – dienen te
worden beschermd, beïnvloed en ’opgevoed’ om persoonlijke en maatschappelijke schade
te voorkomen.
G. Mensink, de Volkskrant, 1 april 2000
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citaat 7 Ik lees in artikel 7 van de Grondwet dat er geen voorafgaand toezicht is op de inhoud van
radio- of televisie-uitzendingen. Dat moet zo blijven. Een even simpele als doeltreffende
oplossing voor bepaalde tv-programma’s luidt: gewoon niet kijken of de tv de deur uit
doen.
H.J. Hoogeveen, de Volkskrant, 1 april 2000

■■■■ Opgave B

Wij skaten ons een ongeluk
Je ziet op straat steeds meer mensen van alle leeftijden die zich verplaatsen op skates en
skeelers. Het aantal ongelukken schiet omhoog. Vooral veel gebroken polsen en
hersenletsel zijn het gevolg van skaten op straat en op de fietspaden.
Denken de mensen te snel dat ze volleerde skaters zijn? Zou het niet beter zijn een
verkeersexamen voor skaters verplicht te stellen en een soort nummerbord voor skaters
in te voeren? Zou er tegelijkertijd niet een leeftijdsgrens gesteld moeten worden aan het
skaten op de openbare weg? Welke andere oplossingen zijn denkbaar om de skaters
minder roekeloos te maken en het skaten minder gevaarlijk?

2 ■ Schrijf over dit onderwerp een betoog.

Geen hond op de hangplek
Om de overlast van rondhangende jongeren te beperken leggen gemeenten speciaal
ontworpen hangplekken aan, die ook wel jongerenontmoetingsplekken (JOP’s) worden
genoemd. Daarvoor worden speciaal ontworpen zithoeken met afdakjes neergezet of
oude containers verbouwd. Maar slechts bij uitzondering zijn dergelijke projecten een
succes. De JOP’s worden niet of nauwelijks gebruikt, of zelfs vernield.
Jouw gemeente is van plan een JOP neer te zetten. Je bent het met dat plan niet eens.
Het geld zou naar jouw idee beter besteed kunnen worden aan een andere voorziening
voor jongeren.

3 ■ Schrijf een brief aan het gemeentebestuur (aanhef: Geacht college), waarin je met
verschillende argumenten protesteert tegen de plannen en waarin je met een concreet en
uitvoerbaar alternatief voorstel komt.

Eenzaam op internet?
Sommige onderzoekers denken dat mensen door internet in een isolement zullen raken.
Fanatieke internetters communiceren weinig met hun huisgenoten en kruipen na
thuiskomst zo snel mogelijk achter de computer. Televisie kun je nog als
achtergrondlawaai beschouwen, maar internet vraagt aandacht en betrokkenheid.
Internet zorgt, volgens critici, voor namaakcommunicatie die echte communicatie
vervangt. Het menselijk contact zou daardoor verschralen.

4 ■ Schrijf een betoog waarin je deze sombere geluiden bestrijdt.

Jongeren en sport
Onderzoek van de vereniging Fabrikanten en Groothandelaren in Sportbenodigdheden
(FGHS) wijst uit dat één op de vier jongeren tussen de 14 en 17 jaar stopt met sporten.
Van hen houdt de helft ermee op wegens tijdgebrek. Een derde van alle tieners sport
helemaal niet.
Moeten we de verklaring voor deze geringe belangstelling voor sport zoeken in luiheid?
Krijgen jongeren bij het ouder worden een hekel aan sport? Of vinden jongeren andere
dingen belangrijker, zoals een bijbaantje of het omgaan met vrienden? Is sportbeoefening
met vaste trainingstijden en competities misschien een aanslag op het gevoel van vrijheid
van jongeren?

5 ■ Schrijf een beschouwing over de betekenis van sport in het leven van jongeren. Betrek
daarin je eigen ervaringen.
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Integratie
Eind 1999 ondervroeg het NIPO vijfhonderd jongeren tussen de 16 en 25 jaar over sociale
omgang en onderlinge solidariteit. Onderwerpen waar de vragen over gesteld werden,
waren vriendschap, zorg, vrijwilligerswerk, verenigingsleven en de verhouding tot
bevolkingsgroepen van een andere etnische afkomst.
Bijna de helft van alle Nederlandse jongeren blijkt een of meer vrienden afkomstig uit
een andere etnische groep te hebben. De integratie tussen allochtonen en autochtone
jongeren lijkt daarmee heel redelijk te verlopen. Daar staat tegenover dat een behoorlijke
minderheid, om precies te zijn 20%, aangeeft het moeilijk te vinden contact te maken met
jongeren uit andere bevolkingsgroepen.
Wat bevordert het contact en de vriendschap met jongeren uit andere etnische
bevolkingsgroepen? Wat werkt daarin belemmerend en hoe kun je die belemmeringen
wegwerken?

6 ■ Schrijf een beschouwing over dit onderwerp en betrek daarin je eigen ervaringen.

Minder is beter
In het tijdschrift Genoeg, een uitgave van de Stichting Zuinigheid met Stijl, kom je tips
tegen waar je het goedkoopst kan kopen en hoe je je leven kan inrichten met weinig
financiële zorgen. De makers van de krant beweren dat er veel te veel is van alles.
Mensen kopen om te kopen, niet omdat ze iets nodig hebben. Zij pleiten ervoor dat ieder
leert tevreden te zijn met het strikt nodige. Werken moet je doen voor je plezier en niet
vanwege de hypotheek of de afbetaling op je auto. Wil je maar drie dagen werken? Geen
probleem als je je leven daarop instelt. Een vakantiereisje naar de Bahama’s of een extra
skivakantie zit er niet in, maar de vraag is of zo’n reis je leven verrijkt. Contacten met
familie, gezin, vrienden, de tijd nemen om zelf je eten te verbouwen, je eigen meubels te
maken of andere hobby’s uit te oefenen geven veel meer en langduriger geluksgevoelens
en vooral: geen stress!

7 ■ Schrijf een beschouwing waarin je jouw visie geeft op bovenstaande ideeën.

Vrijwilligerswerk als schoolvak
Vanuit de gedachte dat leerlingen niet alleen op school gevormd worden, staat op
sommige scholen voor voortgezet onderwijs vrijwilligerswerk op het programma. Elke
leerling werkt in een periode van drie maanden in totaal twaalf uur als vrijwilliger mee,
bijvoorbeeld op een kinderboerderij, in een asielzoekerscentrum, in een verpleeghuis, bij
Amnesty International. De leerlingen krijgen er studiepunten voor, dus ze doen het niet
helemaal „voor niets”. Niet alle leerlingen zien het nut ervan in, maar volgens de
schoolleiding leren de leerlingen er veel van.
Wat zou het nut van een dergelijk schoolvak voor jou zijn? Zou jij zo’n vak op school
willen invoeren? Waarom wel of waarom niet?

8 ■ Schrijf een betoog waarin je ingaat op bovengestelde vragen.

Nederland rookvrij?
De overheid heeft plannen om alle openbare ruimtes absoluut rookvrij te maken. Zelfs
op schoolpleinen mag dan niet meer gerookt worden. Daarnaast wordt er hard gewerkt
aan een verbod op de productie van rookwaren in Nederland. Ten slotte zouden
rookwaren alleen nog maar verkocht mogen worden in gespecialiseerde tabakszaken.
De Stichting Rokersbelangen hoopt dat deze plannen en voorstellen het niet zullen halen.
Er zijn vier miljoen rokers in Nederland, en die hebben volgens deze Stichting net zoveel
rechten als de niet-rokers.
Welk standpunt neem jij in tegenover de plannen van de overheid?

9 ■ Schrijf een betoog waarin je dit standpunt tot uitdrukking brengt.
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Vakantiespreiding?
Vroeger hadden alle scholen in het land tegelijkertijd zes of zeven weken zomervakantie.
Veel vakantiegangers zaten gedurende die weken op precies dezelfde dag op precies
dezelfde vierkante meters strand in precies dezelfde zon.
Vakantiespreiding leek een gouden idee. Het land werd verdeeld in drie regio’s (zuid,
midden en noord), elk met een eigen vakantieperiode. Langzaam maar zeker werd
duidelijk dat deze vakantiespreiding ook de nodige problemen met zich meebracht.
Vrienden, familieleden, partners en echtgenoten die niet in dezelfde regio woonden of
werkten, bleken niet meer of slechts gedurende een korte periode samen op vakantie te
kunnen.
Hoe ervaar jij de huidige regeling voor vakantiespreiding? Wat zijn voor jou persoonlijk
de voor- en nadelen? Moeten we de huidige regeling afschaffen, wijzigen of handhaven? 

10 ■ Schrijf een beschouwing waarin je ingaat op bovengestelde vragen en waarin je je eigen
ervaringen met de huidige vakantiespreiding betrekt.

Werkweek
„Kom op, niet zo flauw! Natuurlijk durf je het!” De stem van haar vriendin klonk
overtuigend, maar niet overtuigend genoeg voor iemand met hoogtevrees. „Gewoon
doorgaan! Pak met je rechterhand die dikke tak en dan met je linker het volgende touw!”
Ze wilde dat ze niet was meegegaan, dat ze zich ziek had gemeld. Wat moest Melis wel
niet van haar gestuntel denken? De stemmen van haar klasgenoten in de verte klonken
enthousiast. Ze bleef weer achter, net als vorig jaar bij dat sportdagcircuit.

11 ■ Maak deze verhaalaanzet af.
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