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Schoolexamen
onderwerp 2: de vrouw is
de nieuwe man
  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.
  Je tekst bestaat uit 600-800 eigen woorden, waarin je
in de tekst twee bronnen (met een citaat of parafrase)
op correcte en herkenbare wijze verwerkt.

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.

  Je richt je steeds tot een breed publiek zoals de lezers
van de opiniepagina van het Brabants Dagblad.
  Je vermeldt onderaan de tekst de gebruikte bronnen
(bibliografie), je naam en het aantal woorden dat je
hebt gebruikt.

Opdracht 2b
Beschouwing
Over de machtsverhoudingen tussen man en vrouw is al
veel geschreven en gesproken. Terwijl de een ervan overtuigd 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
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tussen man en vrouw. Behandel daarbij ook de
argumentatie die de verschillende opvattingen
ondersteunt. Gebruik voor je artikel een vraag-antwoordstructuur óf een aspectenstructuur.
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.

Vervolg volgende pagina
1

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 wetenschappelijk 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 argumentatie worden deze visies verdedigd? Kies zelf voor een
passende structuur.
Zorg voor een aansprekende titel.
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