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Skriuw in opstel oer ien fan de neikommende ûnderwerpen of wurkje ien fan de opdrachten út.  

As gjin titel jûn is, is it de bedoeling dat de kandidaat dy sels betinkt. 

Te min leararen, ferpleechsters, húsdokters en plysjes. Beroppen dêr’t ferlet fan is, salang’t 
der minsken binne. Yn de kennismaatskippij sil elkenien mear en langer leare moatte en elk 
minske hat, benammen by it âlder wurden, ferlet fan soarch. Dochs binne der blykber hyltyd 
minder jonge minsken dy’t foar datsoarte fan beroppen kieze. Op dit stuit hawwe oare 
segminten fan de arbeidsmerk, dy’t wat gefoeliger binne foar de ekonomyske ûntjouwingen, 
ek ferlet fan personiel. Dy bedriuwen besykje mei ferskate middels, bygelyks in auto fan de 
saak en in mobile tillefoan, arbeidskrêften oan har te binen. 

1  Skriuw in skôging, dêr’t yn dúdlik wurdt hoe’tsto en dyn generaasjegenoaten oer it oanbod 
fan de arbeidsmerk tinke, watfoar kar jimme meitsje en hoe’t de knyppunten yn ûnderwiis 
en yn de soarchsektor mooglik oplost wurde kinne. 

Ik bin in ... 

... Nederlanner? Of fielst dy mear ferbûn mei Fryslân? Of mei it plak dêrst wennest? Of bist 
yn it foarste plak in Europeaan? Of in wrâldboarger? Of soest leafst noch hiel wat oars op it 
plak fan dy stipkes efter de titel ynfolje wolle? 

2  Skriuw in skôging oer ynternasjonalisme, nasjonalisme en regionalisme en behelje dêr 
boppesteande fragen yn. 

Groeiende agresje ûnder jongeren 

Út ûndersyk fan it Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie hat 
bliken dien dat 20% fan de “stappende” jongerein konfrontearre wurdt mei geweld. De helte 
fan dy groep is sels wolris skopt of slein. Alkohol is ien fan de wichtichste oarsaken. Fan de 
jongerein drinkt 75% op sa’n jûn seis glêzen. 10% goed tweintich glêzen. Fan de jonges 
drinkt 57% mear as tsien glêzen. 

3  Meitsje yn in betooch dúdlik hoe’t de tanimmende agresje ûnder de jongerein oanpakt 
wurde moat. Binne der neist alkohol noch oare oarsaken? Is it bestriden fan de agresje in 
plysjesaak of ek in taak fan de boarger? 

Demokrasy, wat hyt? 

Demokrasy hyt al jierren de minst ûngeunstige fan alle politike systemen te wêzen. 
Diskusje oer dy stelling is taboe: ien dy’t dêr in bytsje oars oer tinkt wurdt al gau fertocht 
fan ferwerplike ultra-rjochtse of rasistyske sympatyen. Lykwols kreaket de demokrasy yn 
alle hoeken en gatten. Machtsmisbrûk, omkeaperij en lobbyisme soargje hieltyd faker foar 
grutte koppen yn ‘e krante. Kear op kear komme nije skandalen oan it ljocht. Hat it folk hjir 
noch wol wat yn te bringen of wurdt it heech tiid foar in krityske evaluaasje fan ús 
maatskippij-ynrjochting?  

4  Skriuw in pittige skôging en brûk dêrby foarbylden út de aktualiteit. 

Frysk foar it museum? 

Talen feroarje. De iene wat hurder as de oare, mar in taal dy’t net feroaret, dy is dea. It 
Frysk feroaret hurder as de trochsneed kultuertaal. Wa wit noch fan ‘toskeboarstelersguod’, 
‘nútsjesmoar’ en ‘ôfeart’? Tsjintwurdich hyt dat ‘tampasta’, ‘pindakaas’ en ‘ôffal’. De 
ferkearde folchoarder fan de tiidwurden yn sintsjes as: ‘Immen soe dat kinne witte’ is net 
mear tsjin te kearen. ‘Sich’ en ‘self’ slaan foar master op. Us bern hjitte neat mear fan Jel of 
Jelle, mar Jesualda of Marcellino-Jelle. Wat is dyn miening hjiroer?  

5  Skriuw in betooch. 

6  Skriuw in portret fan in Fryske keunstner, keunstneresse, sjonger, sjongeres of band. 
It portret hoecht net perfoarst loovjend te wêzen. Betink sels in titel. De tekst moat as 
artikel pleatst wurde kinne yn in jongereinblêd. 
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Tierelantyntsjes 

Wylst gebouwen oer it ginneraal hyltyd funksjoneler boud wurde, is bygelyks moade alhiel 
ôfhinklik fan snypsnaren dy’t allinne mar foar it ‘moai’ binne. By wenhuzen sjochst in 
soartgelikense tsjinstelling: de hûzen sels binne faak hiel strak en ienfâldich ûntwurpen, 
mar se binne folset mei âldmoadrich meubilêr en de keamers hingje fol mei guodkeape 
tierelantyntsjes. By jonge minsken likegoed as by de âlderein. Hokker kant moat it út mei it 
bouwen en it ynrjochtsjen? Moat men dêr konsekwint yn wêze of komt it oan op elk syn 
(gebrek oan) smaak? 

7  Skriuw in betooch dêr’t boppesteande fragen yn oan de oarder komme. 

As tsjinwicht foar de kille maatskippij dy’t de lêzers fan De Telegraaf, neffens de útslach 
fan in enkête fan dy krante, ferwachtsje yn 2050, wol Annie de Vreugd dat de minsken mear 
omtinken foar inoarren hawwe. Sy hat dat skreaun yn in artikel yn de Leeuwarder Courant 
fan 13 jannewaris 2000. Net allinne de âlden soenen optrede moatte tsjin bern dy’t har 
misdraagje, oaren soenen dat likegoed dwaan moatte. Underwilens is it al wer in skoft lyn 
dat it artikel fan Annie de Vreugd publisearre waard. Is har stânpunt ferâldere of is it faaks 
noch aktueler as doe’t it publisearre waard? 

8  Skriuw in skôging oer de fraach by wa’t de taak leit bern fatsoen by te bringen. Binne dat 
de âlden, is dat de skoalle, of leit dy taak by elkenien dy’t, bygelyks op strjitte of yn in bar, 
mei bern te krijen hat? Betink sels in titel. 

Keninginne Beatrix wurdt gauris ôfskildere as in kâld en heechhertich minske, krekt oars as 
har mem, Prinses Juliana, dy’t in waarme, soarchsume keninginne west hawwe soe. Mar, 
seit Heleen Crul, dat is in byld dat ús troch manlike sjoernalisten optwongen wurdt: sy 
meitsje sadwaande froulju dy’t eat presteard hawwe, ûnskealik. Dat dogge se bygelyks 
troch se foar te stellen as seksy, as memmich, of krekt it tsjinoerstelde. It effekt is yn alle 
gefallen dat froulju net mear yn earnst nommen hoege te wurden. Is dat wier? Fernimsto eat 
fan in ‘manljusmaatskippij’ yn it deistich libben? Soe it sa wêze dat famkes dy problematyk 
oars benaderje as jonges? 

9  Skriuw in betooch mei ien fan boppesteande fragen as útgongspunt. Betink sels in titel. 

Se moast slokke. As waard har kiel achteryn tichtknypt. Wer seach se nei de foto dy’t foar 
har op ‘e soudersflier út ien fan de âlde plakboeken rûgele wie. De man, de iene hân wat 
ûnferskillich yn ‘e bûse, de oare achter op it stek dêr’t er tsjin oan line, seach har laitsjend 
oan. It wie as seach sy in part fan harsels. Sy fielde hoe’t it bloed har nei de holle sette en 
sy krige wer datselde frjemde fielen dat wolris faker yn har opkaam as sy har sels ferlike 
mei har broer en suster en mear ferskillen as oerienkomsten seach. 

10  Meitsje dit ferhaal ôf. Kies foar in personaal perspektyf; it hoecht net gronologysk. 

Einde

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.




