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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 
 
 
Ouders en opvoeding 
De burgemeester van Amsterdam is bezorgd over de groeiende jeugdcriminaliteit en 
verschijnselen als zinloos geweld op straat. In een toespraak citeerde hij met instemming de 
vader van een door zinloos geweld omgekomen jongen: “Er is in de jaren zestig een 
mentaliteit ontstaan van ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. De generaties van na de 
jaren zestig hebben niet meegekregen hoe je als mensen in een samenleving met elkaar om 
moet gaan. Ze kunnen het dus ook niet doorgeven aan hun kinderen.” 
Met andere woorden: ouders kunnen niet meer opvoeden. 
Op de scholierenwebsite van NRC Handelsblad werd aan deze stelling op de forumpagina 
een discussie gewijd. 

 1  Schrijf een bijdrage voor deze forumpagina, waarin je een beargumenteerd standpunt 
inneemt voor of tegen de stelling dat ouders niet meer kunnen opvoeden. Ga daarbij in op 
één of meer van onderstaande citaten. Het is niet de bedoeling dat je deze citaten letterlijk 
overneemt. 
 
Het klopt dat veel ouders niet meer kunnen opvoeden. Ik weet niet of de oorzaak daarvan 
ligt in de jaren ’60. Wel ligt er een oorzaak in het feit dat veel ouders allebei werken. De 
kinderen worden daardoor heen en weer geslingerd tussen school, crèche, oppasmoeder en 
ook nog de biologische ouders. Bij elke persoon waar ze verblijven zijn er andere regels, 
waardoor je het kind totaal geen structuur biedt.  
Het is nodig dat de LOI binnenkort met een nieuwe cursus komt: opvoeden voor beginners.  
uit: Forumpagina Scholierenwebsite, Arnout 
 
Misschien kent iemand de uitdrukking: ‘Een blije moeder is een goede moeder’? Ik denk 
dat voor heel veel moeders geldt dat ze knettergek worden als ze zich alleen maar met 
opvoeden en het huishouden bezig mogen houden. De meeste vrouwen hebben een 
opleiding gevolgd, hebben een beroep geleerd waar ze plezier in hebben en waar ze zich 
persoonlijk in kunnen ontwikkelen. Vooral blijven werken dus. Maar er zijn wel degelijk 
grenzen: kies je voor kinderen, dan moet je in ieder geval geen topfunctie ambiëren die een 
60-urige werkweek met zich meebrengt, dan moet je haast wel parttime gaan werken. Maar 
het is veel vaker dan je zou denken financieel niet haalbaar om echt te stoppen met werken.  
uit: Forumpagina Scholierenwebsite, Irene 
 
Natuurlijk is het zo dat ouders tegenwoordig allemaal graag willen werken en dat het vooral 
gaat om het geld dat er verdiend moet worden, maar wat ik mis is de verantwoordelijkheid 
die de jeugd zelf heeft. 
Het gaat toch zeker om jou zelf? Jij bent toch degene die identiteit moet hebben, en daar 
hoeven je ouders toch niet voor te zorgen? Flauw om hun de schuld te geven!  
uit: Forumpagina Scholierenwebsite, Pinkeltje 
 
Ouders moeten natuurlijk wel het goede voorbeeld geven. Het meest kwalijk vind ik ouders 
die hun kinderen alleen op materieel gebied laten merken dat ze geliefd zijn, of zelfs alleen 
maar dure dingen geven als zoethoudertje. Het is juist zo belangrijk om te praten en om een 
knuffel uit te delen, dan voelen kinderen zich gewaardeerd en geborgen. Verder moet er 
zeker niet te veel onderhandeld worden, zodat een kind alles mag, maar een kind moet ook 
weer niet te kort worden gehouden, dat werkt averechts. En consequent zijn: als kinderen 
bijvoorbeeld om snoep blijven zeuren: nee is nee en blijft dat ook.  
uit: Forumpagina Scholierenwebsite, Marloes 
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Bij maatschappijleer heb ik geleerd dat er sinds de jaren ’50 gewoon een ander socialisatie-
proces op gang is gekomen. Dit houdt in dat de belangrijkste socialisatoren niet meer je 
ouders, docenten en de kerk zijn, maar dat ook je ‘peergroep’ (groep leeftijdgenoten waar je 
mee omgaat en waar je door wordt beïnvloed) een erg grote invloed heeft op je socialisatie.  
uit: Forumpagina Scholierenwebsite, Idwer 
 
Het is misschien niet de vraag of ouders van tegenwoordig niet meer kunnen opvoeden maar 
wat het standpunt is van de oudere generatie tegenover de jongere. Al eeuwenlang 
verschijnen er berichten over de achteruitgang van de jeugd. De algemene conclusie die 
hieruit getrokken kan worden, is dat de jeugd nooit heeft gedeugd. Overigens probeer ik 
hier niet mee te ontkennen dat er inderdaad problemen zijn die door de jeugd worden 
veroorzaakt.  
uit: Forumpagina Scholierenwebsite, Daniël 
 
 
 
Opgave B 
 
 
Ethisch reveil? 
Oververhitte automobilisten scheuren door rood en steken hun middelvinger op naar een 
fietser die ternauwernood een aanrijding kan voorkomen; voetbalsupporters schreeuwen 
tijdens hun zondagse uitje massaal uiterst beledigende teksten; hossende feestgangers zetten 
tot ’s morgens vroeg met hun niet aflatende dronkemansgelal een hele straat op stelten. 
Wie windt zich niet op over het gebrek aan fatsoen van medeburgers? 
Vooraanstaande politici vinden in ieder geval dat de maat vol is, dat de grenzen van de 
tolerantie te vaak worden overschreden en roepen op tot een ‘ethisch reveil’, waarin meer 
aandacht voor normen en waarden centraal staat. Zij organiseren campagnes met leuzen als 
‘Fatsoen moet je doen’ en ‘De maatschappij, dat ben jij!’ 
Hoe denk jij over zulke overheidscampagnes? Bittere noodzaak, omdat onze maatschappij 
anders dreigt te verloederen óf weggegooid geld, omdat de overheid eerst maar eens de 
hand in eigen boezem moet steken (minder gedogen, minder politiek gerommel, minder 
ingewikkelde regelgeving)? 

 2  Neem in een betoog duidelijk stelling door genuanceerd in te gaan op deze vragen.  
 
Gevraagd: getalenteerde herder voor zeshonderd schapen op Lundy, een vrijwel onbewoond 
eiland bij de zuidwestkust van Engeland. Hij of zij moet daar ook toezicht houden op de 
wilde Sikaherten, geiten en pony’s. Het eiland telt drie vuurtorens, een burcht, een 
boerderij, een winkel, heeft een openbare telefoon en geen auto’s. Elke avond wordt de 
elektriciteit uitgeschakeld. 
Je leest deze advertentie, raakt enthousiast en besluit te reageren. 

 3  Schrijf de sollicitatiebrief, waarin je uitgebreid motiveert waarom deze baan je trekt. 
 
Anti-amerikanisme 
In een artikel in The Guardian schreef een Engelse recensent: “Amerikanen zijn 
overgevoelig, humorloos, ontvankelijk voor therapeutengebabbel en volkomen overtuigd 
van hun eigen belangrijkheid.”  
De Amerikaanse regering maakt zich steeds meer zorgen over anti-amerikanisme, een 
groeiend en wereldwijd verschijnsel. Door propaganda, financiële donaties en 
vriendschapsbezoeken probeert zij het tij te keren.  
Hoe peil je de stemming in Europa en in Nederland? Zijn we de overheersende invloed van 
de Amerikanen meer dan zat of is er (nog steeds) sprake van een ‘Amerika-cultus’? Wat 
zijn je eigen ervaringen op dit gebied? 

 4  Ga in een beschouwing in op deze vragen. 
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Regels op school 
Binnenkort verlaat je – als het goed is – de school met een diploma. Dan ben je ook af van 
de vele (?) regels die elke school hanteert! Je zult je ongetwijfeld wel eens gestoord hebben 
aan een aantal regels die in de schoolgids worden opgesomd. Misschien vind je het 
bijvoorbeeld maar onzin dat je extra corvee moet doen of een half uur eerder op school 
moet zijn als je een keertje te laat komt. Of je op het schoolplein mag roken, maak je zelf 
wel uit! 
Aan de andere kant begrijp je ook wel dat je in een school met vele honderden leerlingen 
toch wel wat regels moet afspreken. 

 5  Schrijf een beschouwing of een betoog over de regels bij jou op school. Geef daarbij een 
beargumenteerd oordeel over enkele concrete maatregelen voordat je je mening geeft over 
de regels in het algemeen. 
 
Puntenrijbewijs voor jongeren? 
Het is bekend dat jongeren veel ongelukken veroorzaken in het verkeer. Daarom is het idee 
gelanceerd een puntenrijbewijs voor hen in te voeren. Wie meerdere malen een overtreding 
begaat, moet dan het rijbewijs inleveren en opnieuw een rijvaardigheidstest doen. 
Velen vinden dit een goed idee. Ze hopen dat op deze manier jongeren voorzichtiger zullen 
gaan rijden. Ervaringen in andere landen met het puntenrijbewijs laten goede resultaten 
zien. Australië kent zelfs een beginnersrijbewijs, waarbij je de eerste drie jaar aan zeer 
strikte eisen moet voldoen, bijvoorbeeld dat je ’s avonds na een bepaald tijdstip niet meer 
mag rijden. 
Tegenstanders vinden het maar raar dat een puntenrijbewijs alleen voor jongeren zou 
gelden. Uit onderzoek is gebleken dat 95 procent van alle ongelukken te wijten is aan 
menselijke fouten, dus moet een dergelijk rijbewijs voor iedereen gelden! Het 
verkeersgedrag zou dan verbeteren in vergelijking met de huidige situatie waarin mensen 
een kleine pakkans en boetes bij overtredingen incalculeren. 
Vind je dat er een puntenrijbewijs moet komen? En zo ja, dan alleen voor jongeren of voor 
elke weggebruiker? 

 6  Schrijf een betoog over dit onderwerp. 
 
Het ziekenhuis in beeld 
Het afgelopen omroepseizoen werd de liefhebber van het genre verwend: behalve de al 
bekende series zoals ER en Chicago Hope werden vier nieuwe series de ether in gestuurd: 
Medicopter 117, Spoed, Hartslag en IC. Blijkbaar spreken ziekenhuisseries veel mensen 
aan. De ene serie is meer waarheidsgetrouw dan de andere. Niet helemaal waarheidsgetrouw 
lijkt soms de snelheid waarmee dramatische ingrepen elkaar opvolgen – voor een kop koffie 
is geen tijd –, van de reanimaties slaagt in zo’n serie meer dan 80 procent terwijl dat in 
werkelijkheid onder de 15 procent is, enzovoort. Is het belangrijk voor de kijker dat zo’n 
programma realistisch is of zijn andere factoren belangrijker of minstens even belangrijk? 
Kan zo’n serie ook schade aanrichten, bijvoorbeeld doordat verkeerde verwachtingen 
gewekt worden? Kan zo’n serie ertoe bijdragen dat meer mensen de zorg in willen zodat het 
personeelstekort vermindert? 

 7  Schrijf een beschouwing over de betekenis van de ziekenhuisserie voor de kijker.  
Betrek minstens twee series in je tekst als ondersteuning van je oordelen. 
 
Goede tijden, slechte tijden 
In de periode van economische bloei die nu over haar hoogtepunt heen lijkt te zijn, was het 
voor jongeren niet al te moeilijk geld te verdienen. Baantjes lagen voor het oprapen. Daarbij 
paste een uitgavenpatroon dat luxe aanschaffingen toeliet op het gebied van kleding, mobiel 
telefoneren, geluidsapparatuur, uitgaan, vakanties … Sommige ouderen vroegen zich 
bezorgd af of jongeren zich nog wel zouden kunnen aanpassen aan minder goede tijden. 
Zouden ze in slechtere tijden geen schulden gaan maken, omdat alle leuke dingen die geld 
kosten tot de eerste levensbehoeften zijn gaan behoren? 

 8  Maak in een betoog duidelijk dat de ongerustheid van ouders en andere ouderen terecht is 
óf nergens op slaat.  
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Onlangs is het plan gelanceerd de schoolvakanties korter te maken en de lesuren over een 
langere periode te spreiden. De werkdruk van leraren en leerlingen zou er minder door 
worden. Veel leraren zijn tegen dit plan. Zij hechten aan een lange zomervakantie en menen 
dat de werkdruk beter verlaagd kan worden door bijvoorbeeld de klassen te verkleinen. 
Welke voor- en nadelen heeft een dergelijk plan voor de leerlingen? Zijn er wellicht andere 
mogelijkheden voor het verlagen van de werkdruk op school, zonder dat die tot aantasting 
van de kwaliteit van het onderwijs leiden?  

 9  Schrijf een beschouwing over dit onderwerp. 
 

 10  Schrijf een verhaal met als thema ‘jaloezie’. Zorg dat je verhaal een open einde heeft en 
minstens één flashback bevat. 
 
Een gewichtig onderwerp 
Onlangs hebben medici de noodklok geluid bij de Europese Unie: ruim de helft van de 
Europeanen is te dik en bijna 30 procent lijdt aan ernstig overgewicht. Ernstige 
zwaarlijvigheid kan onder meer leiden tot een verhoogde bloeddruk, suikerziekte, hart- en 
vaatziekten en ziektes aan de galblaas. Ongeveer 78.000 Europeanen krijgen jaarlijks 
kanker ten gevolge van overgewicht. 
Maatregelen die de medici van de Europese commissie eisen, zijn een verbod op 
advertenties voor frisdrank, snoep en junkfood, een verbod op het plaatsen van snoep- en 
frisdrankautomaten op scholen en een duidelijker vermelding van het vetgehalte bij de 
etikettering van etenswaren. Het aanpakken van de junkfoodfabrikanten is een wens, maar 
lijkt niet haalbaar.  
Is het de taak van de overheid in te grijpen, bijvoorbeeld door middel van verboden, 
accijnzen of voorlichting, of moet ieder mens de vrijheid hebben zijn (ongezonde) gang te 
gaan? 

 11  Schrijf een beschouwing over de vraag hoe ongezond eten, gezien de vergaande 
persoonlijke en maatschappelijke gevolgen, het beste ontmoedigd zou kunnen worden. 
 

Einde 
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