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Werk de opdracht uit gegeven onder A, of één van de opdrachten gegeven onder B. 

Bedenk zelf een titel als er bij de opgave geen genoemd is. 

Opgave A 

Een jachtig bestaan

Steeds vaker hoor je volwassenen klagen over de stress en het jachtige levenstempo 

waaronder zij gebukt gaan. Moeten werkende mensen zich tegenwoordig echt meer 

inspannen dan vroeger of laten zij zich te veel meeslepen door overspannen ambities? Uit 

recent onderzoek blijkt dat men in Nederland gemiddeld niet minder vrije tijd heeft dan in 

andere Europese landen, dus dat kan op zich geen reden tot klagen zijn. Ook studerende 

jongeren en scholieren hebben soms grote moeite het tempo van de moderne samenleving 

bij te houden. Zij die het niet bij kunnen benen, dreigen af te haken, worden ziek, tellen niet 

meer mee. 

Zijn de eisen die de samenleving aan werknemers, scholieren en studenten stelt echt te 

hoog? Vragen we niet te veel van onszelf? Zouden we, om de stress de baas te blijven, op 

een andere manier met werk, studie en vrije tijd om moeten gaan? Hoe ga jij om met de 

maatschappelijke druk om te presteren en hoe denk je er in je latere leven mee om te gaan? 

1  Schrijf een beschouwing waarbij je ingaat op deze vragen. Maak daarbij gebruik van 

onderstaande citaten. Het is beslist niet de bedoeling dat je (gedeelten van) citaten letterlijk 

overneemt. 

Dr. M. Wilke, hoogleraar arbeidsvoorwaardenbeleid in Rotterdam, typeert de toename van 

vermoeidheid en stress als ’een nepprobleem van zichzelf belangrijk vindende hoger 

opgeleide tweeverdieners.’ Man en vrouw willen volgens hem beiden carrière maken, voor 

de kinderen zorgen en hun hobby’s bijhouden. Als dat niet lukt, beginnen ze hard te klagen. 

”Stress is geen natuurverschijnsel. Mensen kiezen er zelf voor, omdat zij ambitieus zijn, een 

duur consumptiepatroon willen handhaven, of simpelweg omdat stress status geeft”, aldus 

Wilke, die voorspelt dat steeds meer mensen genoeg krijgen van een jachtig bestaan. 

Uit: H. van Maanen, de Volkskrant 

”Niet alleen de arbeidstijd, maar ook de vrije tijd komt steeds verder onder druk te staan. 

Na meer dan een eeuw groei neemt sinds twintig jaar de beschikbare vrije tijd af. We zijn 

nog geen Japanners, die vier avonden per week verplicht met de collega’s doorbrengen, 

maar we zijn ook in onze vrije tijd steeds vaker met werk bezig.” 

Uit: P. de Bok en T. van den Boomer, Humanist 

Stress bepaalt steeds meer het beeld van de maatschappij waarin we leven. De economie 

doet het goed, maar vraagt wel haar slachtoffers. Steeds meer werk moet in steeds kortere 

tijd worden verricht. Productiecijfers moeten omhoog. Het werk moet sneller en efficiënter. 

Je kunt als mens niet ongestraft jezelf steeds overvragen. Het kan lang goed gaan, maar op 

een kwade dag kan het stressmonster toeslaan.  

Het lijkt erop dat het lichaam goed overweg kan met eenmalige crisisachtige situaties, maar 

veel minder met continue druk. In het eerste geval herstelt het lichaam zich, maar in het 

tweede geval blijven stresscircuits in het lichaam zodanig overbelast, dat ze zich 

langzamerhand blijvend vervormen. In plaats van dat het lichaam steeds beter omgaat met 

stress, lijkt het er steeds slechter tegen bestand te zijn.  

Uit: K. Roest, Nederlands Dagblad 

citaat 1 

citaat 2 

citaat 3 
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Werknemers van bedrijven en instellingen in Nederland hebben te maken met de hoogste 

werkdruk in Europa. Die druk stijgt bovendien ook nog eens meer dan gemiddeld. Dat blijkt 

uit een onderzoek dat het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) 

begin ’97 heeft verricht in opdracht van het Ministerie van Sociale zaken en 

Werkgelegenheid. Van alle werkenden boven de veertig jaar klaagt maar liefst 45 procent 

over een langdurig gevoel van moeheid. 

Het NIA verklaart de hoogte en stijging van de werkdruk onder meer uit het feit dat in 

Nederland steeds vaker wordt getelewerkt. Werk en privé gaan daardoor steeds meer door 

elkaar lopen, waardoor de betrokkenen het idee hebben nooit klaar te zijn met het werk. 

Daar komt bij dat het aantal flexibele contracten, met de bijbehorende onzekerheden, steeds 

toeneemt. Tot slot zijn de maatregelen die werkgevers nemen op het gebied van 

arbeidsomstandigheden nagenoeg uitsluitend gericht op lichamelijke risico’s. Preventie van 

stress is nog een ondergeschoven kindje. 

Uit: ANP, Haarlems Dagblad 

Er zijn mensen die elke nacht hun eindexamen opnieuw moeten doen; anderen dromen er 

alleen van op belangrijke momenten in hun leven. Maar op het moment zelf heeft vrijwel 

iedereen er last van: examenstress. Trillende handen, bibberende benen, het gevoel niets 

meer te weten, soms volledige black-outs. Eén op de vijf eindexamenkandidaten heeft het 

gevoel door zijn extreme nervositeit minder goed te presteren dan anders, zo blijkt uit 

onderzoek van Ard Nieuwenbroek, onderwijsadviseur bij de KPC Groep in Den Bosch en 

auteur van het onlangs verschenen boek Omgaan met prestatieangst. 

Uit: R. de Gruyter, NRC Handelsblad 

Uit een recent onderzoek blijkt dat werkende Nederlanders uitermate tevreden zijn. Maar 

liefst 82 procent vindt dat werk gelukkig maakt. En hoe hoger de opleiding, hoe groter het 

geluk. 

Dat een land met de hoogste werkdruk in Europa zo gelukkig is, lijkt tegenstrijdig, maar dat 

is het niet. In ons taalgebruik is stress synoniem geworden met negatieve spanning, met een 

te hoge belasting. We associëren stress met ellende en verval, waardoor we over het hoofd 

zien dat het ook plezierige kanten heeft. Stress en geluk kunnen namelijk heel goed samen 

gaan. Hoge werkdruk kan negatieve stress opleveren, maar ook positieve: stimuleren tot 

prestaties, een extra prikkel om een tandje bij te zetten. Zonder stress zouden we nergens 

zijn, stress is een voorwaarde om tot prestaties te komen, stress stimuleert, activeert, maakt 

alert, roept creatieve gedachten op. 

Uit: Suzanne Weusten, de Volkskrant 

Het is zo onproductief, die drukte. Een lijf dat constant vol adrenaline wordt gepompt, weet 

niet meer wanneer het echt zaak is in actie te komen. Slaapgebrek maakt kribbig en met 

chagrijn jaag je je hulpbronnen weg. 

Nee dan luiheid, dié is pas productief. Niet de ’onthaasting’, want die dicteert weer een 

therapeutisch programma van heilzame wandelingen en kwaliteitsuurtjes met kinderen. Nee, 

het heerlijke, zinloze, doelloze Niets. Durven we dat nog wel aan, die leegte die productief 

maakt, die sloomheid die ons alert doet zijn wanneer het echt nodig is, zoals een kat in zijn 

slaap?  

We zijn verknocht aan ons druk-druk-druk-alibi. We snakken naar een time-out, maar laten 

het aankomen op een burn-out. Ziek zijn is toegestaan, lui zijn niet. Werkgevers zouden 

sollicitanten moeten selecteren op hun talent voor nietsdoen. Luiheid loont! 

Uit: A. Truijens, de Volkskrant 

citaat 4 

citaat 5 

citaat 6 
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Opgave B 

De veilige school

Het is lang een taboe geweest, maar steeds vaker komen verhalen naar buiten over kleine en 

grote vormen van criminaliteit die de school bedreigen. Een aantal scholen is uitgerust met 

videocamera’s, kluisjes voor de leerlingen of met metaaldetectoren om wapens op te 

sporen. Een enkele school kent al een bewakingsdienst. 

Het is de vraag of al deze maatregelen het gevoel van onveiligheid doen verdwijnen. 

Bespeur jij gevoelens van onveiligheid bij jezelf of bij medescholieren? Welke maatregelen 

zijn er op jouw school getroffen en welke aanvullende maatregelen vind je nodig? 

2  Schrijf een beschouwing over de (on)veiligheid op jouw school. 

Een blik vooruit

Aan het einde van een eeuw zijn er steevast onheilsprofeten die grote rampen, ja zelfs de 

ondergang van de aarde voorspellen. Positievere geesten verwachten dat in een nieuwe 

eeuw techniek en wetenschap zich met reuzenschreden verder ontwikkelen. 

Wat zijn jouw verwachtingen voor de nieuwe eeuw met betrekking tot ontwikkelingen op 

het gebied van wetenschap, techniek, milieu, onderwijs, menselijke verhoudingen of 

politiek? 

3  Schrijf een beschouwing waarin je je beperkt tot één of twee van bovengenoemde gebieden. 

De multiculturele samenleving 

Net zoals andere landen ontwikkelt Nederland zich steeds meer tot een multiculturele 

samenleving. Hoe is het gesteld met de integratie van immigranten in buitenlandse landen? 

Een paar voorbeelden. 

In Frankrijk zijn de problemen groot: de banlieus van de grote steden zijn ware getto’s 

geworden, er is veel geweld tussen rivaliserende etnische groepen en de werkloosheid onder 

jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst is twee keer hoger dan onder de Franse jeugd. 

De Bondsrepubliek is van alle EU-landen het meest genereus ten aanzien van vluchtelingen: 

in 2000 kwamen er 136.000 politieke vluchtelingen bij; in totaal komen er jaarlijks 

500.000 buitenlanders bij. 

Over Amerika hebben de meesten nog het idee dat het een smeltkroes is, waarin 

immigranten van over de hele wereld worden ’omgesmolten’ tot Amerikanen. Dit idee is 

allang achterhaald door de realiteit: het aantal Amerikanen met wortels in andere delen van 

de wereld groeit snel en zij willen en kunnen hun oorspronkelijke identiteit niet helemaal 

opgeven. 

Canada is een land van immigranten: ruim vijf van de dertig miljoen inwoners is ergens 

anders geboren. De onderlinge samenhang van bevolkingsgroepen is er losser dan in welk 

ander westers land ook: voor een immigrant valt er weinig aan te passen. 

Hoe beoordeel jij de multiculturele situatie in Nederland op dit moment? Is er sprake van 

toenemende problemen of valt de situatie mee? 

4  Ga in een beschouwing beargumenteerd in op deze vragen. 

Pillen met vitamines en mineralen, geneeskrachtige kruiden verwerkt in zalfjes en capsules, 

crèmes die rimpelvorming tegengaan: jeugd en vitaliteit zijn te koop ... bij de drogist. 

Handenvol geld spendeert de consument aan deze producten. 

’Weggegooid geld en risico’s voor de gezondheid’ is het oordeel van sceptici. Anderen 

houden vol dat er wel degelijk positieve effecten zijn. 

5  Schrijf een beschouwing over dit verschijnsel. 

Ga toch fietsen!

Fietsen: je blijft er fit bij, je ziet meer, je bent onafhankelijk. Veertig procent van alle 

autoritjes is korter dan vijf kilometer en gelet op wat er allemaal uit een uitlaat komt, zou je 

een anti-autobeleid en een actiever fietsbeleid verwachten. Planologen zouden meer 

rekening moeten houden met de fietser. 

6  Schrijf een artikel voor de plaatselijke krant. Geef daarin een uiteenzetting over de 

verkeerssituatie bij jou in de buurt en doe voorstellen voor een actief fietsbeleid.  
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Is schelden gezond? 

Er bestaan twee extreme opvattingen over schelden.  

Eén groep mensen zegt: vloeken, schelden en kwetsen lucht op. Marc Schoorl is zo iemand. 

Hij is geabonneerd op het tijdschrift Maledicta, een internationaal tijdschrift over vloeken 

en schelden, en heeft een artikel geschreven met de veelzeggende titel: ’Schelden is 

gezond’ (De Groene Amsterdammer, 29 januari 1997). Hierin schrijft hij: ”De vloek is een 

zegen, een voorrecht, een deugd. Scheldwoorden zijn de vluchtheuvels voor de niet langer 

te onderdrukken neiging om je overvolle gemoed te luchten. Ze vormen de straatgoot voor 

de hoge nood. Het zijn de krullen van onze taal. De dankbare dienstboden van je laagste 

driften.” Schoorl geniet van het schelden van sommige cabaretiers en moet niets hebben van 

het politiek correcte taalgebruik van politici in Den Haag, dat hij ”omfloerst, ingedikt, 

bezwachteld met watten, kortom leugenachtig” noemt. Schoorl noemt schelden zelfs een 

”kunst” en roept iedereen op tot verbale agressie.  

In Nederland geniet deze ’kunst’ geen hoog aanzien. Wij Nederlanders houden van rust. 

Bekend zijn de acties van de Bond tegen het vloeken. Je hebt vast wel eens een 

’papegaaibord’ van deze Bond gezien met veelzeggende teksten als: ”Vloekers zijn 

napraters.” En wat te denken van Amerika: daar kun je voor vloeken zelfs in de gevangenis 

komen. Dat ondervond Reinhold Aman, enig redacteur van Maledicta: ruim een jaar bracht 

hij door in de cel! 

Wat is jouw mening over vloeken? Hoe oordeel je over de huidige situatie in Nederland? 

Valt het met het vloeken wel mee of loopt het juist de spuigaten uit? Hoe denk je over de 

toekomst? Moet ons land één grote Bond tegen het vloeken worden of juist minder 

krampachtig staan tegenover verbale agressie? 

7  Schrijf een betoog waarin je beargumenteerd antwoord geeft op de hierboven gestelde 

vragen. 

Cyber-hippies en hun digitale roes

Met behulp van de computer kun je licht en geluid zodanig manipuleren dat je hersenen 

erdoor bedwelmd raken. Ook is het mogelijk met behulp van de computer een virtual reality

te creëren die boeiender lijkt dan de echte wereld. Het gevaar dreigt dat de computer een 

middel wordt om te vluchten voor de vaak harde werkelijkheid. Of is het fantastische 

uitstapje naar een wereld met ongekende en ongeëvenaarde mogelijkheden niet meer dan 

een onschuldig tijdverdrijf? 

8  Schrijf een beschouwing over de computer als roesmiddel. 

Het slaan van kinderen was in Engeland eeuwenlang een geaccepteerd opvoedkundig 

middel. Zowel schoolmeesters als ouders pasten het toe, totdat de rechter bepaalde dat dat 

niet meer mocht. Maar onlangs hield de Engelse minister van Volksgezondheid een pleidooi 

voor terugkeer van de pedagogische tik. 

Sommige mensen beschouwen slaan als het failliet van de opvoeding: je geeft een verkeerd 

voorbeeld. Anderen zien de tik gewoon als een onderdeel van het pakket maatregelen dat de 

ouder kan nemen in de opvoeding. Daarnaast zijn er grote verschillen tussen culturen in het 

al dan niet slaan van kinderen.

9  Schrijf een betoog over de (on)wenselijkheid van de opvoedkundige tik. 

Ze keek gehaast op haar horloge. Het was al zeker tien minuten geleden dat een blonde 

vrouw van naar schatting een jaar of dertig paniekerig had gevraagd: ”Wilt u mijn zoontje 

even vasthouden? Ik moet nog een koffer uit de auto halen!” Het slapende kind werd steeds 

zwaarder in haar armen. Ze had niet opgelet in welke richting de vrouw precies verdwenen 

was, maar in elk geval niet in de richting van de perrons. Veel langer dan een kwartier kon 

ze eigenlijk niet meer wachten, want dan vertrok de laatste trein naar Haarlem. Het jongetje 

in haar armen bewoog zijn vuistjes. 

10  Schrijf een verhaal dat begint met bovenstaande aanzet. 

Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende pagina.
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Leuk?

Enige tijd geleden liet NRC-Handelsblad een onderzoek verrichten naar wie men in 

Nederland de grappigste landgenoot vindt. Dat bleek André van Duin te zijn. Cabaretier 

Youp van ’t Hek kwam op de tweede plaats. Youp van ’t Hek scoorde trouwens ook erg 

hoog op de vraag wie men de minst leuke Nederlander vond ... 

Wat is leuk? Wie is leuk en waarom? Is het waar dat wie met opzet leuk probeert te doen, 

meestal helemaal niet grappig is? 

11  Schrijf een beschouwing over dit onderwerp.  

Einde 
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