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Schoolexamen  
gedocumenteerd 
schrijven: de vrouw is de 
nieuwe man 
 

 
Verantwoording opzet lesactiviteit, algemeen 

 
In de eindexamenklas schrijven de vwo-leerlingen een betoog of  
beschouwing over een onderwerp met maatschappelijke of weten-
schappelijke relevantie. De leerlingen krijgen daarbij de keuze uit 
een viertal onderwerpen. Bij het onderwerp ‘De vrouw is de nieuwe 
man’ is een leeractiviteit opgezet die duidelijk moet maken hoe 
communicatieve vaardigheden in een reguliere lesopzet kunnen 
worden opgenomen. Vanuit de matrix ‘communicatieve vaardig-
heden’ worden de elementen toegepast die betrekking hebben op 
een competente vaardigheid: complex en geheel zelfstandig. 

 
 

Verantwoording opzet inleiding 
 
De inleiding is zo opgezet dat de leerling inzicht krijgt in de te volgen 
procedure: wat gaat er globaal gezien gebeuren en wat wordt er 
van mij verwacht? Daarnaast wordt de leerling uitgelegd wat het 
achterliggende doel is van de opdracht zelf. Het gaat hierbij niet  
alleen om het feit dat gedocumenteerd schrijven een schoolexamen 
is, maar evenzeer om het feit dat de inhoud en werkwijze van de 
opdracht de leerling voorbereidt op een werkwijze zoals die in het 
hoger onderwijs van de student wordt verwacht.

Inleiding 
------------------------------------------------------------------------------ 
In dit pakket vind je vier onderwerpen: 
 
1 … 
2 De vrouw is de nieuwe man 
3 … 
4 … 
 
In het schoolexamen schrijf je een betoog of beschouwing 
over een van bovenstaande onderwerpen. Bij elk onder-
werp ontvang je een basistekst die je algemene informatie 
verschaft, of het onderwerp juist vanuit een bepaald 
standpunt benadert. Lees en herlees het artikel en zorg 
voor aanvullende documentatie. De combinatie van  
basisartikelen en aanvullende artikelen (maximaal 4) 
moet ervoor zorgen dat jij een expert wordt binnen jouw  
onderwerp. Op basis van deze kennis ga je in discussie: 
met je docent, met je ouders, je klasgenoten, kortom met 
iedereen die jouw standpunt en argumenten kritisch  
beschouwt. Zorg er ten slotte voor dat je tijdig weet of je 
tijdens het schoolexamen een betoog of beschouwing 
gaat schrijven. 

Verantwoording introductie onderwerp 2 
 

Het onderwerp wordt zo gepresenteerd dat de leerling voldoende 
ruimte heeft om op een zelf te bepalen moment een eigen oordeel 
te vellen, of voldoende overzicht heeft om de diverse opvattingen in 
een beschouwing te verwerken. Bij artikel 1 gaat het om een lange, 
complexe tekst, waarin direct een expliciete opvatting naar voren 
wordt gebracht. De leerling moet zich in deze fase nog niet laten 
verleiden tot het vormen van een oordeel en wapent zich door het 
kiezen van een juiste leesstrategie tegen een voortijdige beïnvloeding. 
Bij de tweede bron is gekozen voor een gesproken bron, die in college-
vorm wordt gepresenteerd. Deze vorm suggereert een objectieve  
informatieoverdracht, waarbij het aan de leerling is om deze onaf-
hankelijkheid te beoordelen. Bij beide bronnen analyseert en struc-
tureert de leerling zakelijke informatie, opvattingen en argumenten. 
Er wordt een eerste ordening aangebracht in impliciete of expliciete 
objectiviteit en subjectiviteit. Voor de weergave van de twee bronnen 
worden de APA-richtlijnen in acht genomen; van de leerlingen wordt 
verwacht dat zij deze richtlijnen in het artikel toepassen. 

 

 

Introductie onderwerp 2 
------------------------------------------------------------------------------ 
De vrouw is de nieuwe man: het traditionele beeld van  
de man als macho bestaat nog slechts in biercommercials. 
De man die arme vrouwen beschermt, beschikt over een 
onvoorstelbaar krachtig fysiek en voor elk probleem in 
een oogwenk een oplossing verzint, is uit het straatbeeld 
verdwenen. Van de man wordt verwacht dat hij emoties 
toont, huishoudelijke taken op zich neemt en op zijn  
uiterlijk let. Dat laatste wordt in het Algemeen Nederlands 
Woordenboek zelfs omschreven als wetenschappelijk  
erkend begrip: ‘op een vrouwelijke wijze met zijn uiterlijk 
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bezig en zijn emoties tonend; aantrekkelijk op een metro-
politische manier.’  
 
In het hoger onderwijs spelen vrouwen de hoofdrol: 
“Vrouwen en meisjes presteren veel beter in het onder-
wijs”, zegt Tanja Traag, onderzoeker van het CBS. “Dat 
zie je al in het basisonderwijs. Zittenblijven en voortijdig 
schoolverlaten komt onder jongens meer voor. Meisjes 
halen meer goede cijfers en vaker een diploma.” De 
Duitse politica Ursula Von der Leyen is de hoogste baas 
van Europa en als klap op de vuurpijl wordt in de nieuwste 
Bondfilm Shatterhand codenummer 007 overgedragen. 
Aan een vrouw.  
 
De machtsverhoudingen tussen man en vrouw verschui-
ven, er is sprake van een andere rolverdeling en wellicht 
zelfs van een rolverschuiving. Zou het waar zijn, is de 
vrouw de nieuwe man? 
 
Bereid je voor op het schrijven van een betoog of be-
schouwing over het onderwerp: De vrouw is de nieuwe 
man 
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Verantwoording voorbereiding schoolexamen 
 
De leerlingen hebben de informatie uit de basisartikelen tot zich  
genomen en zoeken naar artikelen die een breder inzicht geven in 
het onderwerp. Die aanvulling gaat zowel om feitelijke informatie 
als om opvattingen en argumenten. Het is belangrijk dat de leer-
ling in een vroeg stadium besluit of hij een betogende of een  
beschouwende tekst wil schrijven. Deze keuze kan afhangen van 
persoonlijke interesse, voorkennis en ook van de individuele opstel-
ling ten opzichte van het oplossen van problemen.  
De leerling synthetiseert de informatie tot een coherent geheel dat 
de basis vormt voor de opdracht van het schoolexamen. Deze  
opdracht krijgt de leerling vanzelfsprekend pas op het examen 
onder ogen. De vergaarde informatie wordt in de klas besproken, 
zowel met de docent als in groepen van vier of vijf leerlingen. Bij 
deze besprekingen worden duidelijke sprekersrollen afgesproken:  
de leerling die zijn opzet naar voren brengt, de leerlingen die con-
structief-kritisch in gesprek gaan en de voorzitter die het proces in 
de gaten houdt. Na afloop van elke ronde geeft de presenterende 
leerling aan welke feedback hij wel en niet zal uitwerken en op 
grond van welke argumenten hij feedback aanneemt of afwijst.  

 

 

Voorbereiding op schoolexamen 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informatie 
Je hebt het basisartikel goed gelezen en gaat voor jezelf 
na welke informatie voor jou nog ontbreekt. Heb je vol-
doende opvattingen en argumenten geanalyseerd die het 
probleem verduidelijken, beschik je over voldoende feiten- 
of onderzoeksmateriaal? Ga op zoek naar drie of vier  
artikelen die deze aanvullingen geven. Je noteert de  
gevonden informatie volgens de APA-richtlijnen (verwij-
zingen in de tekst en een volledige literatuurlijst). 
 
Betoog of beschouwing? 
Als het mogelijk is, kies je in een vroeg stadium voor het 
schrijven van een betoog of beschouwing. In de les krijg 
je in ieder geval één betoog en één beschouwing over 

een onderwerp dat de docent je aanbiedt, zodat je ook  
in de praktijk ondervindt welke tekstvorm je het meeste 
aanspreekt. Zowel betoog als beschouwing worden op 
examenniveau nagekeken, zodat je weet in elke tekst-
vorm jij het sterkst bent. 
 
Feedback van je docent 
Op het moment dat je over voldoende data beschikt, zal 
de docent met jou in gesprek gaan over je onderwerp. De 
bedoeling van dit gesprek is na te gaan of je inderdaad 
een expert bent binnen jouw onderwerp en jouw kennis 
en visie ook goed weet te verwoorden.  
 
Presentatie aan en feedback van je  
medeleerlingen 
Behalve deze feedback presenteer je jouw onderwerp  
en de gevonden informatie aan vier klasgenoten, die je 
vervolgens bevragen over opzet en achtergronden. Deze 
presentatierol rouleert: in elke ronde presenteert een 
leerling, leveren drie leerlingen op een opbouwende wijze 
kritiek en ziet een leerling er als voorzitter op toe dat het 
gesprek op een goede wijze verloopt. Het doel van elk  
gesprek is dat de presenterende leerling een beter inzicht 
heeft gekregen in zijn eigen kennis en inzicht. Je laat je 
klasgenoten na afloop weten welke feedback jij overneemt 
of afwijst en op grond van welke argumentatie jij dat  
besluit hebt genomen. 
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Verantwoording schoolexamen  
gedocumenteerd schrijven 

 
Bij een adequate voorbereiding op het examen heeft de leerling zich 
op grond van passende leesstrategieën goed ingelezen in complexe, 
gevarieerde teksten. Dit resulteert in een grondige feitenkennis en 
een goed overzicht van standpunten en argumenten. Ook heeft de 
leerling tevoren een gefundeerde keuze gemaakt voor een betogende 
of beschouwende tekst. Op grond van een korte presentatie heeft de 
leerling ten slotte feedback ontvangen van docent en medeleerlingen, 
wat hem in staat moet stellen op het examen te komen tot een 
goede synthese. Ook bij het schoolexamen zelf heeft de leerling nog 
een keuze uit vier deelonderwerpen: twee behorende bij het betoog 
en twee die afgestemd zijn op het schrijven van een beschouwing. 
Op deze manier houdt de leerling een zekere autonomie en kiest 
bewust voor een specifieke opzet. 
 

 

Schoolexamen gedocumenteerd schrijven 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
n  Hieronder vind je vier opdrachten die betrekking  

hebben op het onderwerp ‘De  vrouw is de nieuwe 
man’. Kies een van deze opdrachten en let erop in 
welke vorm je jouw artikel moet schrijven: betoog of 
beschouwing. 

n  Je tekst bestaat uit 600-800 eigen woorden, waarin  
je in de tekst twee bronnen (met een citaat of para-
frase) op correcte en herkenbare wijze verwerkt.  

n  Je richt je steeds tot een breed publiek zoals de lezers 
van de opiniepagina van het Brabants Dagblad. 

n  Je vermeldt onderaan de tekst de gebruikte bronnen 
(bibliografie), je naam en het aantal woorden dat je 
hebt gebruikt. 

 

Opdracht 2a (betoog) 
De rol van de man is de laatste decennia aanzienlijk  
veranderd, althans, dat valt te lezen in verschillende 
toonaangevende publicaties. Er zou meer gelijkheid zijn 
ontstaan in de maatschappelijke positie van man en 
vrouw en er zijn zelfs geluiden dat de man tegenwoordig 
op een lagere positie staat dan de vrouw. Laat in een  
helder betoog zien hoe jij staat ten opzichte van de  
verhouding tussen man en vrouw en gebruik daarbij 
overtuigende argumenten. Kies zelf voor een passende 
structuur.  
 
Zorg voor een aansprekende titel.  
 
Opdracht 2b (beschouwing) 
Over de machtsverhoudingen tussen man en vrouw is al 
veel geschreven en gesproken. Terwijl de een ervan over-
tuigd is dat de man een hogere positie inneemt dan de 
vrouw, meent de ander dat deze positie juist is gekanteld. 
Ook zijn er deskundigen die menen dat de verhoudingen 
nu in evenwicht zijn. Laat in een beschouwing zien welke 
opvattingen er bestaan over de machtsverhoudingen  
tussen man en vrouw. Behandel daarbij ook de argumen-
tatie die de verschillende opvattingen ondersteunt. Gebruik 
voor je artikel een vraag-antwoordstructuur óf een aspec-
tenstructuur.  
 
Zorg voor een aansprekende titel.  
 
Opdracht 2c (betoog) 
Ervan uitgaande dat de machtsverhoudingen tussen man 
en vrouw nog niet gelijk zijn, is daar de mogelijkheid van 
positieve discriminatie. Bij beroepen waarin vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn, zouden mannen voorrang 
moeten krijgen bij de vervulling van een nieuwe baan; in 
beroepen waarin voornamelijk mannen te vinden zijn, 

zouden vrouwen positief moeten worden gediscrimineerd. 
Hoe sta jij tegenover deze methodiek: ben jij voor-of  
tegenstander van deze aanpak en denk jij dat positieve 
discriminatie effectief en zinvol is?  Kies zelf voor een 
passende structuur.  
 
Zorg voor een aansprekende titel.  
 
Opdracht 2d (beschouwing) 
Mannen die in het komende jaar aan de slag willen als 
werknemer bij de Technische Universiteit Eindhoven 
(TU/e) zullen geduld moeten betrachten: vanaf 1 juli 
2019 worden op de TU/e vacatures voor wetenschappe-
lijk personeel alleen nog ingevuld door vrouwen. Deze 
maatregel geldt tot het einde van dit jaar.  
Laat in een beschouwing zien hoe voor- en tegenstanders 
van dit soort beleid hun standpunt verdedigen. Welke  
opvattingen bestaan er en op basis van welke argumen-
tatie worden deze visies verdedigd?  Kies zelf voor een 
passende structuur. Zorg voor een aansprekende titel.  
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