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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 

Druk, druk, druk … 

De SIRE (Stichting Ideële Reclame) heeft in november 2002 een televisiefilmpje 

uitgezonden waarin Sinterklaas een stadje binnenrijdt en geen enkel kind langs de route 

aantreft. Alle kinderen hadden wel een dringende reden om ergens anders te zijn … 

Uit onderzoek is gebleken dat veel kinderen een overvolle agenda hebben. Direct na school 

of na snel even huiswerk maken, vliegen zij van de ene georganiseerde activiteit naar de 

andere.  

Boze tongen beweren dat ouders hun kinderen op deze manier ergens ‘parkeren’, omdat ze 

zelf geen tijd hebben om aandacht aan hun kroost te besteden. En ach, kinderen vinden al 

die activiteiten toch leuk? 

Maar steeds meer lijkt het erop dat een kind niet aan rust toekomt, laat staan aan verveling, 

en van slag raakt.  

Wat voor invloed hebben al deze activiteiten op het (latere) leven van kinderen? Worden ze 

er beter of slechter van? Schieten ouders niet tekort in de zorg voor hun kind als zij het kind 

voortdurend ‘uitbesteden’?  

1  Schrijf een betoog over de ‘drukte’ van en rond kinderen. Maak daarbij gebruik van 

onderstaande citaten. Het is beslist niet de bedoeling dat je de citaten letterlijk overneemt. 

Sire raakt een gevoelige snaar. Het gemiddelde kinderleven is de laatste decennia ingrijpend 

veranderd – al was het maar doordat het doorsnee gezin nog maar 1,6 kind telt. De druk op 

die kinderen lijkt daardoor omgekeerd evenredig toegenomen. Het schaarse nageslacht moet 

getalenteerd, sportief, muzikaal, in één woord: perfect zijn. Geestelijke of lichamelijke 

imperfectie wordt nauwelijks meer gedoogd. Ouders willen dat het beste uit hun kind wordt 

gehaald – net zoals ze zichzelf maximaal willen ontplooien. En over hoe meer geld ze 

beschikken, des te gemakkelijker kunnen ze die verlangens verwezenlijken. 

uit: ‘Recht op verveling’, Trouw, 15 november 2002 

Het beeld van het overbezette kind, door de moeder van de ene leuke hobby naar de nadere 

gereden, lijkt me sterk overdreven. Wel zijn er grote verschillen tussen de hogere en lagere 

inkomens. Kinderen van wie de ouders veel verdienen, zijn vaker lid van een club. Ouders 

stimuleren het voetballen, tekenen of paardrijden, omdat het gezond en leerzaam is; zo blijft 

de voorsprong van de hogere klasse in stand. Daarom is de verlengde schooldag zo’n goed 

idee. Vooral meisjes uit lagere milieus, die nu noch lid zijn van een club noch op straat 

spelen, hebben daar baat bij. 

uit: ‘De besteding van vrije tijd door kinderen tussen de tien en de vijftien.’ Leiden, januari 

2001, door Elke Zeijl 

Het gevaar bestaat dat kinderen niet meer uitgedaagd en geprikkeld worden om hun fantasie 

te gebruiken en dat het belangrijke aspect van creativiteit niet vanuit een gevoel van ‘dit is 

mijn aanleg’ wordt gestimuleerd. De zelfontdekking van eigen specifieke gaven dreigt met 

al die voorgeorganiseerde activiteiten op een laag pitje te worden gezet. En voor hoeveel 

kinderen wordt op die manier ‘de lat niet al te gemakkelijk te hoog gelegd’ op gebieden die 

ze zelf niet gekozen hebben? 

uit een reactie op het artikel ‘Recht op verveling’, Trouw, 15 november 2002 

Heel, heel soms weet mijn zoon van zeven niets te doen. Dat wil zeggen: hij is dan 

uitgespeeld met zijn lego, treintje of playmobil. Heel even heeft hij geen zin om naar een 

muziekje te luisteren of buiten met zijn vriendje te spelen. “Kom”, zeg ik dan, “we gaan 

lekker in bed liggen en ons vervelen.” 

Ouders, dit is een aanrader! Maak van de nood een deugd. Ga niet meedenken, ga mee 

vervelen! Het zijn heerlijke momenten, en ze duren hooguit tien minuten! 

uit een ingezonden brief, Trouw, 18 november 2002 

citaat 1 

citaat 2 

citaat 3 

citaat 4 
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Ik woon sinds acht jaar in Amerika en hoopte dat het gezond verstand in Nederland nog 

steeds in leven was. Maar het lijkt erop dat Nederland in allerlei opzichten steeds meer op 

Amerika gaat lijken. Ook hier worden de kinderen van activiteit naar activiteit gesleept  

(dat wil zeggen: kinderen die niet in de voor- en naschoolse opvang zitten, want die zitten 

van ’s morgens 7 tot ’s avonds 7 op school). Buiten spelen, fietsen of wandelen wordt hier 

bijna niet gedaan. Ik word in mijn buurt beschouwd als een idioot, omdat ik met mijn 

kinderen elke morgen een uur onze hond in het bos uitlaat en mijn kinderen elke middag 

een uurtje buiten laat spelen. 

uit een reactie op het artikel ‘Kinderen hebben het veel te druk’, Trouw, 21 november 2002 

In de eerste plaats speelt materialisme een rol: de gedachte dat datgene wat geld kost (clubs, 

muziekles et cetera) te verkiezen is boven dat wat gratis is (spelen op straat, een boek lezen 

op de bank). Erger dan dit materialisme is de drang naar status: een vioolspelend kind geeft 

meer aanzien dan een kind dat echt nergens goed in is, maar wel van alles doet. De meest 

dramatische oorzaak is echter de illusie van ouders dat een gesleep van club naar club 

bijdraagt aan de ontplooiing van hun kind: hoe actiever hoe meer ontplooiing. 

uit een reactie op het artikel ‘Ouders zijn niet responsief’, Trouw, 17 november 2002 

Uit een onderzoek in 1988 van de sociologe Jolanda Tuinstra (Rijksuniversiteit Groningen) 

onder jongeren van 16 jaar blijkt onder meer dat psychische klachten kunnen ontstaan 

doordat kinderen een te grote druk voelen om aan (te) hoge verwachtingen te moeten 

voldoen. Ze kunnen gaan roken, drinken en softdrugs gebruiken.  

Ouders moeten responsief met hun kinderen omgaan. Ze dienen in te spelen op wat er bij 

hun kinderen leeft, moeten tijd vrij maken om in alle rust met hen te praten, naar hen te 

luisteren, hun de gelegenheid bieden te praten over hun ervaringen, gevoelens, wensen en 

probleempjes. Dat kan alleen als er in een gezin geen ‘haastcultuur’ heerst, want dan 

luistert niemand naar niemand. Dan wordt iedereen geleefd, ouders en kinderen. Door alle 

drukte worden gevoelens dan weggedrukt en niemand weet meer wat hij wel of niet wil. 

Kinderen kun je niets kwalijk nemen: zij denken dat het leven druk in elkaar zit en weten 

niet beter. Ouders moeten beter weten en hun leven niet inrichten rond hun hypotheek, 

carrière, tweede huis en tweede auto, maar op de allereerste plaats rond hun kinderen. 

Kunnen ze dat niet, dan moeten ze vooral niet aan kinderen beginnen. 

uit een reactie op het artikel ‘Ouders zijn niet responsief’, Trouw, 18 november 2002 

Opgave B 

Leraar, elke dag anders! 

Het beroep van leraar moet aantrekkelijker worden. Dat vindt ook de overheid, die zich 

geconfronteerd ziet met een alarmerende uitstroom van ‘afgebrande’ leraren en een forse 

daling van aanmeldingen op lerarenopleidingen. Advertenties in kranten en tijdschriften, 

en reclamespotjes (‘Leraar, elke dag anders’) moeten het beroep van leraar zijn oude 

aantrekkingskracht teruggeven. Daarnaast stelt de overheid concrete verbeteringen van de 

arbeidsomstandigheden voor, zoals klassenverkleining en salarisverhoging.  

Wat is jouw mening over de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar? Op welke wijze 

kan het beroep van leraar uit het slop worden gehaald?  

 2  Ga in een betoog in op deze vragen. 

Armoede op het veld 

Steeds meer voetbalclubs komen in de problemen doordat de kosten van de prachtige 

stadions en de gigantische salarissen van de spelers niet meer kunnen worden opgebracht. 

Commerciële sponsors laten het steeds vaker afweten. Dus wordt aan de gemeentebesturen, 

die het aanzien van hun stad dikwijls voor een deel te danken hebben aan een topclub, 

telkens gevraagd financiële middelen in te zetten. In de ogen van veel burgers kan het geld 

echter beter ergens anders voor gebruikt worden, bijvoorbeeld voor opbouwwerk, 

aanleunwoningen of meer agenten op straat. 

3  Schrijf een beschouwing over de vraag wat de gemeente wel of niet over moet hebben voor 

het in stand houden van topclubs. 

citaat 5 

citaat 6 

citaat 7 
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Natuur als consumptieartikel 

De natuur in Nederland lijkt de laatste jaren niet meer dan een gewoon consumptieartikel te 

zijn. Plaatselijke overheden stellen de natuur voor als een soort lekkernij, waar de gestreste 

stedeling volop van mag profiteren. Er worden dichtbij de natuurgebieden volop 

parkeerplaatsen aangelegd, terreinen afgezet om lekker te struinen. Dan zijn er nog de 

spartelmeren, trim-, speur- en paaltjesroutes, wisselende exposities in het 

ontmoetingscentrum, wekelijkse excursies onder leiding van een allervriendelijkste 

boswachter, natuurlijk met verrekijker, groene broek en hoedje met veer – aan alles en 

iedereen is gedacht. 

Wat vind jij van deze omgang met de natuur? Zie je voor- en nadelen? 

4  Ga in een beschouwing in op deze vragen. 

Een tik op zijn tijd 

De tijd waarin oorvijg en mep in het gezicht vrij gewoon waren in het Nederlandse gezin, is 

voorbij. Maar betekent dit ook dat ouders niet af en toe een tik mogen uitdelen als hun 

kroost het te bont maakt? De Kinderbescherming heeft een simpel antwoord op deze vraag: 

nee. Het onderscheid tussen echte mishandeling (die gewoon in het Wetboek van Strafrecht 

is opgenomen) en een enkel ‘vermanend klapje’ is niet altijd duidelijk en van een 

‘pedagogisch tikje’ komt nogal eens een wat forsere aanpak. De meldpunten 

kindermishandeling voerden zelfs een tijd campagne om de tik bij wet verboden te krijgen. 

Zo ver is het niet gekomen. Staatssecretaris Ella Kalsbeek van Justitie liet in november 

2002 weten: “Een ‘tik’ op de luier van een tweejarig kind is niet voldoende om de overheid 

invloed te geven op het gezinsleven.” 

Onderzoek van de Amerikaanse psychologen Diana Baumrind en Elisabeth Owens toonde 

aan dat er geen bewijzen zijn dat een pedagogische tik schadelijk is, eerder het tegendeel: 

kinderen die helemaal nooit een tikje kregen, bleken later vaak lastiger dan andere.  

Hoe oordeel jij over de rol van ‘een tik op zijn tijd’ in de opvoeding?  

5  Schrijf over dit onderwerp een betoog. 

Rooksignalen 

Rookwaren dragen in Nederland sinds enkele tijd niet mis te verstane teksten met 

boodschappen over schadelijke effecten op de gezondheid: ‘Roken kan de bloedsomloop 

verminderen en veroorzaakt impotentie’, ‘Roken veroorzaakt dodelijke longkanker’, 

‘Rokers sterven jonger’, ‘Roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood.’ 

Recente onderzoeken hebben aangetoond dat zulke teksten slechts beperkt helpen en soms 

zelfs averechts werken. Zo zijn er stickers te koop met alternatieve ‘waarschuwingsteksten’ 

als ‘Niet-rokers gaan ook dood’ en in trendy cafés liggen vaak vrolijk gekleurde kartonnen 

hoesjes, waar sigarettenpakjes zo in passen dat je die ‘afschuwelijke’ waarschuwingsteksten 

niet meer ziet. 

Hoe oordeel jij over de mediacampagnes tegen roken?  

6  Ga in een betoog in op dit onderwerp. 

Etiquette 

Er wordt veel geklaagd over het verval van regels, vooral bij jongeren. Uit een onderzoek 

van de Stichting Ideële Reclame (2002) bleek dat veel jongeren slechtgemanierd waren. 

Als voorbeelden werden genoemd: afval op straat gooien, in het openbaar luidruchtig 

telefoneren en het overtreden van simpele verkeersregels als niet stoppen voor een 

zebrapad. Volgens de Utrechtse pedagoog Bas Levering is men in de jaren zestig 

‘doorgeschoten’ door regels af te schaffen (te autoritair) en is het nu de hoogste tijd dat 

ouders hun kinderen weer etiquette aanleren. Levering ziet omgangsregels als essentieel 

voor de ontwikkeling van opgroeiende jongeren: “Regels zorgen ervoor dat we rekening 

met elkaar houden, naar elkaar omzien.” 

Is er tegenwoordig te veel vrijheid, te weinig besef van normen en waarden? Moeten ouders 

hun kinderen weer etiquette aanleren?  

7  Ga in een beschouwing in op deze vragen. 
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Moet alles wat kan ook kunnen? 

De wetenschap en de technologie hebben zich de laatste decennia enorm ontwikkeld. 

Daardoor hebben zich grote maatschappelijke veranderingen voltrokken. In de (nabije) 

toekomst zal er nog veel meer veranderen. Als we de wetenschapsprofeten mogen geloven, 

zal over enkele decennia slechts twintig procent van de wereldbevolking voldoende zijn om 

al het werk te doen. Menselijke klonen kunnen supergenetisch gemaakt worden en robots zo 

volmaakt, dat ze de mens, hun schepper, uiteindelijk kunnen vervangen.  

Maar er klinken ook tegengeluiden. Wat moeten we met al die mogelijkheden en al die vrije 

tijd? Waar liggen de ethische grenzen van de medische manipulatie van het menselijke 

lichaam?  

8  Schrijf een beschouwing waarin je ingaat op de grenzen die aan nieuwe wetenschappelijke 

of technologische ontwikkelingen gesteld moeten worden.  

Uitgekeken 

In 99 van de 100 huishoudens in Nederland staat minstens één televisie. En met z’n allen 

kijken we heel wat af! Gemiddeld kijken Nederlanders twee uur en drie kwartier televisie 

per dag. Hoewel er volgens het Centrum voor Verslavingsonderzoek in Utrecht in 

Nederland nog nooit onderzoek gedaan is naar televisieverslaving, zegt onderzoeker Hans 

Verbraak: “Amerikaans onderzoek leert dat 40% van de volwassenen en 70% van de tieners 

vinden dat ze te veel kijken. Ongeveer 10% van alle Amerikanen noemt zich 

televisieverslaafd. Ik sluit niet uit dat er ook in ons land miljoenen televisieverslaafden 

zijn.” 

Vind je de hierboven genoemde cijfers schokkend of niet? Wat zijn oorzaken en 

oplossingen voor televisieverslaving? Hoe beoordeel je je eigen televisiegedrag? 

 9  Verwerk deze vragen in een artikel voor de schoolkrant over de problematiek van 

televisieverslaafdheid 

10  Schrijf een verhaal met een open einde in ik-perspectief, waarin een ingrijpende 

verandering in een gezin centraal staat.  

Monddood? 

In november 2002 kwam minister Nawijn (vreemdelingenzaken en integratie) in opspraak, 

omdat hij zich openlijk had uitgesproken voor herinvoering van de in 1870 afgeschafte 

doodstraf. Iemand die ‘bewust mensen van het leven berooft, zonder enige reden’ zou 

volgens de LPF-bewindsman de doodstraf verdienen. 

De weerstand tegen zijn opmerking was vrijwel unaniem: doodstraf was een stap terug in de 

beschaving, een bevrediging van wraakgevoelens, een onherroepelijke daad. Nawijn putte 

zich haastig uit in verontschuldigingen: hij zou uit emotionaliteit gesproken hebben en 

hebben gedoeld op Volkert van der G., de verdachte van de moord op Pim Fortuyn, en op 

plegers van zinloos geweld. 

Ondanks de ophef mag gesteld worden dat Nawijns uitspraak opmerkelijk is: hij heeft stem 

gegeven aan de opvatting van een ruime minderheid en een politiek taboe ter discussie 

willen stellen. 

Hoe denk jij over herinvoering van de doodstraf in Nederland? 

11  Ga in een beschouwing in op deze vragen. 

Einde
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