
   

Toelatingsonderzoek Nederlands: toelichting en voorbeeldexamen 
 

Het Toelatingsonderzoek Nederlands bestaat uit twee onderdelen: tekstverklaren en 
schrijfvaardigheid. Je hebt in totaal drie uur de tijd voor dit examen. Hieronder volgt een korte 
uitleg over de twee onderdelen en hierna volgt een voorbeeldexamen met uitwerking. 

 

Tekstverklaren 
Het onderdeel tekstverklaren begint met een tekst uit één van de grote dagbladen (zoals de 
Volkskrant en NRC Handelsblad). Het is een tekst van ongeveer 1200-1500 woorden en gaat over 
een actueel onderwerp. Voor het begrijpen van de tekst is geen specifieke kennis nodig. Alles wat 
je moet weten om de vragen (ongeveer 7-10) te kunnen beantwoorden, staat in de tekst. 
Sommige vragen zijn erop gericht te toetsen of je de tekst hebt begrepen en of je de 
hoofdgedachte uit een tekst(gedeelte) kunt halen. Andere vragen zijn erop gericht te toetsen of je 
een redenering die zich over meerdere alinea’s uitstrekt, kunt volgen. Begin het antwoord altijd 
met het herhalen van de vraag. Als je meer informatie opschrijft of als er een deel van het 
antwoord ontbreekt, krijg je minder of geen punten. Soms wordt er gevraagd naar je eigen 
mening. Dan is het uiteraard niet de bedoeling dat je delen van de tekst overschrijft. 

 

Schrijfvaardigheid 
Bij het onderdeel schrijfvaardigheid word je een stelling gegeven. Over deze stelling moet je een 
betoog schrijven voor de lezers van de Volkskrant of NRC Handelsblad. Het doel van het betoog is 
om de lezers van die krant te overtuigen van jouw standpunt. Dit doe je door middel van 
argumentatie. 

Bij het onderdeel schrijfvaardigheid is het van belang dat je zelf een tekst produceert, je 
standpunt helder maakt en deze onderbouwt met argumenten. Alleen dan wordt je tekst 
beoordeeld. Als je delen van de tekst hebt overgeschreven uit de leestekst, je tekst geen 
argumenten bevat en/of je alleen over persoonlijke ervaringen schrijft, wordt de tekst niet gezien 
als een uitwerking van de opdracht en om die reden niet nagekeken.  

 

Denk voor je begint met schrijven goed na over het doel van je tekst, de doelgroep en welke 
argumenten je gaat gebruiken. Bij de opdracht worden twee hulpmiddelen gegeven die je helpen 
bij het brainstormen (het verzinnen van argumenten) en bij het structureren van je betoog. We 
adviseren je deze hulpmiddelen te gebruiken, maar alleen je betoog wordt beoordeeld. 

 

Voorbereiding 
Maak het oefenexamen en bekijk of je het binnen de gestelde tijd kunt maken. Lees in de 
maanden voor het examen veel landelijke dagbladen en dan met name opiniestukken. Bereid je 
goed voor door meer informatie te lezen over het schrijven van betogen op Taalwinkel.nl, de 
online taaladviesdienst van de UvA en HvA. Ook kun je hier terecht voor uitleg over grammatica- 
en spellingsregels. (zie: http://www.taalwinkel.nl/category/tekstsoorten/betoog/ , 

http://www.taalwinkel.nl/category/tekstsoorten/betoog/


   

http://www.taalwinkel.nl/category/taalhulp/grammatica/ , 
http://www.taalwinkel.nl/category/taalhulp/spelling/).  

 

Je kunt ook een examentraining volgen. Voor meer informatie over deze training, zie 
http://www.hva.nl/een-studie-kiezen/toelatingseisen/voorbereidende-cursussen/ ).  

 

 

  

http://www.taalwinkel.nl/category/taalhulp/grammatica/
http://www.taalwinkel.nl/category/taalhulp/spelling/
http://www.hva.nl/een-studie-kiezen/toelatingseisen/voorbereidende-cursussen/
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Tijdsduur: 3 uur 

Tijdstip: 10.00 – 13.00 uur  

 

 

Beste kandidaat, 

 

Hieronder staat een Nederlandse tekst, waarover je vragen moet beantwoorden en een opdracht 
moet maken. De antwoorden moeten worden gegeven in goed Nederlands en in volledige zinnen.  

 

 

 

Denk eerst aan je kinderen voordat je jezelf wilt ontplooien       

 

Naar Andreas Kinnegings gelijknamige tekst in NRC Handelsblad (21 april 2007). 

 

Het idee dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft in de opvoeding van kinderen en ouders 
zelfs hun ouderlijke macht kan ontnemen, is in Nederland algemeen aanvaard en 
vanzelfsprekend. Niemand kijkt er van op of zet er vraagtekens bij. Het idee is, historisch en 
geografisch gezien, allerminst vanzelfsprekend. Integendeel. De overheersende gedachte in de 
meeste tijden en op de meeste plaatsen is dat de overheid niets of nagenoeg niets te maken heeft 5 
met de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden.  

In de meeste niet-westerse landen ziet de overheid het niet als haar taak in te grijpen en de 
ouders zouden een dergelijk ingrijpen zien als een ongehoorde inbreuk op hun fundamentele 
rechten. Het opvoeden van de kinderen maakt, vanuit traditioneel gezichtspunt, deel uit van de 
privésfeer. Een overheid die zich daarmee bemoeit, maakt inbreuk op die privésfeer en maakt zich 10 
daarmee schuldig aan tirannieke machtsuitoefening. De anno nu in Nederland en andere 
westerse landen algemeen aanvaarde gedachte dat de overheid op dit terrein mag en zelfs moet 



   

ingrijpen, breekt radicaal met de opvattingen dienaangaande die, óók in het Westen, traditioneel 
golden.  

Het concept van ingrijpen door de overheid bij ouderlijk falen moet mijns inziens worden 15 
aangevuld met een geheel andere benadering, want de gangbare benadering is zuiver reactief. 
Het aantal gezinnen dat het niet goed doet en dus ook het aantal kinderen dat in de verdrukking 
raakt, is zo gezien voor de overheid, in het bijzonder de kinderbescherming, een extern gegeven. 
Daarop baseert ze reactief haar beleid. Komen er meer kinderen in de verdrukking? Dan moeten 
we meer kinderbeschermingsmaatregelen nemen zoals ondertoezichtstelling en ontzetting uit de 20 
ouderlijke macht.  

Wie écht iets wil doen aan kinderleed, moet zich óók afvragen wat de oorzaken zijn van slecht 
functionerende gezinnen en wat daaraan te doen is. Wie écht iets wil doen, kortom, moet niet 
slechts reactief zijn, maar ook proactief en de oorzaken waar mogelijk bestrijden en wegnemen. 
Dit betekent in concreto dat de overheid zich dient te bezinnen op de vraag hoe goede gezinnen 25 
door haar kunnen worden bevorderd. Wat nodig is, is een doordachte gezinspolitiek. Want hoe 
meer goede gezinnen we hebben, des te minder werk de kinderbescherming heeft. Dat wil 
zeggen: des te minder kinderleed er is.  

Natuurlijk kun je goede gezinnen alleen maar bevorderen, als je weet wat goede gezinnen zijn. 
Volgens mij is een goed gezin een gezin dat een veilige en liefdevolle thuishaven biedt aan het 30 
kind. Het is een gezin waarin de ouders de tijd hebben en nemen voor het kind om het onder hun 
leiding en begeleiding op te voeden tot een verantwoordelijk en sociaal mens, die de zorg kan en 
wil dragen voor zichzelf en zijn naasten en een steentje kan en wil bijdragen aan het nut van het 
algemeen.  

Zo’n gezin, dat zal duidelijk zijn, is niet vanzelfsprekend. Het bestaat alleen als aan een aantal 35 
voorwaarden is voldaan. Een voorwaarde is dat het verreweg het beste is als kinderen opgroeien 
bij hun biologische vader en moeder. Idealiter bestaat het gezin in de kern dus uit een man, een 
vrouw en hun biologische kinderen. Dat wil niet zeggen dat anderen – oma en opa, ooms en 
tantes – niet ook in hetzelfde huis zouden moeten of kunnen wonen, maar zo’n Grossfamilie kan 
de kleinere eenheid nooit vervangen. De biologische band tussen ouders en kinderen is van zo 40 
groot belang, omdat ze de allersterkste band is.  

Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar in het algemeen kan men toch wel stellen dat de kans 
op een veilige en liefdevolle jeugd het grootst is voor kinderen die bij hun biologische ouders 
wonen. Noch ‘de nieuwe vriend van mama’, noch ‘de nieuwe vriendin van papa’ benadert 
doorgaans de zorg en aandacht die de echte papa en mama geneigd zijn aan de kinderen te 45 
geven. Dit betekent dat alle andere gezinsvormen sowieso minder goed zijn. Die bergen allemaal 
verhoogde risico’s in zich voor het welzijn van het kind. Dat geldt voor adoptiegezinnen, voor 
gezinnen waarin beide ouders van hetzelfde geslacht zijn en dus één van de ouders niet de 
biologische ouder is en voor zogeheten eenoudergezinnen. Kinderen in je eentje opvoeden is 
eigenlijk niet te doen. Het lijkt me goed dat maar eens ronduit te zeggen.  50 

Verder moet een gezin een gezin blijven. Dat wil zeggen dat de ouders bij elkaar blijven, in 
ieder geval tot de kinderen volwassen zijn, maar liefst tot de dood hen scheidt. Omdat het zo 
sterk de voorkeur verdient dat kinderen door hun beide biologische ouders worden 
grootgebracht, is echtscheiding dus een drama van de eerste orde. Echtscheiding is voor kinderen 
psychisch erger dan het overlijden van één van hun ouders. Ze zadelt de meeste kinderen voor de 55 
rest van hun leven op met een beurse ziel. De kans dat ze het verkeerde pad op gaan, wordt 



   

opeens veel groter. Ook als ze allang volwassen zijn, hebben ze meer moeite dan anderen hun 
draai te vinden en zich definitief aan een ander te binden.  

‘Maar als de ouders altijd maar ruzie maken, is het toch beter voor de kinderen dat ze uit 
elkaar gaan?’ Het korte antwoord op deze (retorische) vraag is: neen. Zelfs als ouders iedere dag 60 
ruzie maken, willen kinderen nog altijd liever dat de ouders bij elkaar blijven. Duidelijk is natuurlijk 
wel dat voortdurende echtelijke ruzie de sfeer in huis verpest en een buitengewoon slecht 
voorbeeld is voor de kinderen. Het is dus voor iedereen het beste als het huwelijk van de ouders 
overwegend harmonieus is en de echtelieden tevreden zijn met elkaar.  

Maar een harmonieus huwelijk gaat meestal niet vanzelf. Overal waar mensen met elkaar te 65 
maken hebben, ontstaan vroeg of laat meningsverschillen. Als je zo dicht op elkaar zit als in een 
huwelijk en zo veel met elkaar deelt als in een huwelijk, zijn meningsverschillen onvermijdelijk. 
Zeker in de eerste jaren van het huwelijk, als de partners nog niet zo goed op elkaar ingespeeld 
zijn en elkaar nog niet zo goed kennen. Waar het op aankomt, is de goede hantering van deze 
meningsverschillen, zodat ze niet tot permanente disharmonie en ontwrichting van het huwelijk 70 
leiden.  

Dat vereist het een en ander. De bereidheid om naar de ander te luisteren en zijn of haar 
opmerkingen en klachten serieus te nemen. Het besef dat de ander misschien wel eens gelijk zou 
kunnen hebben. De bereidheid om compromissen te sluiten en soms helemaal toe te geven, waar 
eensgezindheid niet mogelijk blijkt. De bereidheid op verzoek van je echtgenoot je leven deels 75 
anders in te richten. Jezelf dus wat minder centraal stellen dan je van nature wellicht geneigd 
bent.  

Een harmonieus huwelijk is niet voldoende, want er moet ook tijd in de kinderen worden 
gestoken, veel tijd. Kinderen hebben ontzettend veel liefhebbende aandacht nodig. Niet van 
ouders die hen naar de ogen kijken en hun niets kunnen weigeren – dat is apenliefde –, maar van 80 
ouders die hen zowel met gebod en verbod als met raad en daad terzijde staan om hen te leren 
de vele klippen van het bestaan te omzeilen en de kunst van het leven machtig te worden.  

Als laatste: er moet natuurlijk gewerkt worden, anders is er geen brood op de plank. Maar niet 
te veel. Zeker niet allebei fulltime. En liefst één van beiden helemaal niet. Deze echte aandacht 
voor kinderen kan niet voldoende gegeven worden als de tijd samen is verschrompeld tot luttele 85 
uren per week, omdat beide ouders een veeleisende baan hebben die het grootste deel van hun 
tijd en energie opslokt. De kinderen worden dan in feite opgevoed door de begeleidster van de 
crèche, de juffen van school, de voor- en naschoolse opvang en door de peer group. De conclusie 
is dat werk, een betaalde baan, haaks staat op het opvoeden van kinderen. Ieder uur op het werk 
kan niet besteed worden aan de kinderen.  90 

Hoe verhoudt dit alles zich tot de cultuur en publieke opinie, zoals die zich heeft ontwikkeld 
sedert het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw? Slecht. Het gezin is geen thema meer, 
zeker niet nadat het ambt van programmaminister voor Jeugd en Gezin in 2010 is opgeheven. 
Echtscheiding, veertig jaar geleden nog een schande, is zo langzamerhand normaal geworden. 
Geen volwassene kijkt er nog van op of vraagt zich af of iemand er schuld aan draagt. ‘Het ging 95 
gewoon niet meer,’ zegt men dan, of ‘het ging te veel ten koste van mezelf’. Luisteren naar elkaar, 
inbinden, compromissen sluiten, toegeven, kortom, jezelf opzij zetten en dienstbaar maken: het 
wordt allemaal gezien als slecht, want het staat haaks op de heersende leer van het jezelf zijn en 
jezelf ontplooien.  



   

Het resultaat is wat we niet anders kunnen noemen dan een crisis in het gezinsleven. 100 
Natuurlijk, er zijn nog altijd veel goed functionerende gezinnen. Gelukkig wel, want anders zag de 
samenleving er nog een tikkeltje anders uit. Maar die gezinnen hebben het gevoel dat ze tegen de 
stroom in moeten roeien en dat de maatschappij en de politiek wat zij proberen op te bouwen 
eerder afbreken dan ondersteunen. 



   

DE VRAGEN 

 

Aanwijzing: lees eerst alle vragen een keer achter elkaar door. Dit voorkomt dat antwoorden 
terechtkomen bij vragen waar ze niet thuishoren. Je antwoorden moeten gebaseerd zijn op wat in 
de tekst staat; het gaat hier dus niet om je eigen mening. De antwoorden moeten worden gegeven 
in goed Nederlands en in volledige zinnen. Je mag bij dit onderdeel letterlijk delen van de tekst 
overnemen, tenzij is aangegeven dat je de vraag in eigen woorden moet beantwoorden. 

 

 

Vraag 1  

  Andreas Kinneging, de schrijver van het artikel, stelt dat ouders ‘een dergelijk ingrijpen’ 
zouden zien als ‘een ongehoorde inbreuk op hun fundamentele rechten’.  

 a. Wat verstaat hij onder ‘een dergelijk ingrijpen’?  

Onder ‘een dergelijk ingrijpen’ verstaat hij ingrijpen door de overheid in het proces 
van opvoeden door ouders, bijvoorbeeld door ouders hun ouderlijke macht te 
ontnemen. (r.1-9) 

 b. Wat bedoelt hij met ‘een ongehoorde inbreuk op hun fundamentele rechten’?  

Het opvoeden van de kinderen maakt, vanuit traditioneel gezichtspunt, deel uit van 
de privésfeer. Een overheid die zich daarmee bemoeit, maakt inbreuk op die 
privésfeer en maakt zich daarmee schuldig aan tirannieke machtsuitoefening. (r.7-
11) 

 

Vraag 2  

Een overheid die écht iets wil doen aan kinderleed, moet niet slechts reactief zijn, maar ook 
proactief, noteert Kinneging.  

 a. Hoe omschrijft hij het reactieve overheidsbeleid? 

Het reactieve overheidsbeleid bestaat eruit dat als er meer kinderen in de 
verdrukking komen, er meer kinderbeschermingsmaatregelen genomen moeten 
worden zoals ondertoezichtstelling en ontzetting uit de ouderlijke macht. (r.15-21) 

 b. Hoe omschrijft hij het proactieve overheidsbeleid?  

Het proactieve overheidsbeleid bestaat eruit dat de oorzaken van slecht 
functionerende gezinnen waar mogelijk bestreden en weggenomen moeten worden. 
Dit betekent in concreto dat de overheid zich dient te bezinnen op de vraag hoe 
goede gezinnen door haar kunnen worden bevorderd. Wat nodig is, is een 
doordachte gezinspolitiek. (r. 22-27) 

 

 



   

 

Vraag 3  

 Andreas Kinneging vindt zo’n goed gezin niet vanzelfsprekend. Hoe definieert hij zo’n goed 
gezin?  

Een goed gezin is een gezin dat een veilige en liefdevolle thuishaven biedt aan het 
kind. Het is een gezin waarin de ouders de tijd hebben en nemen voor het kind om 
het onder hun leiding en begeleiding op te voeden tot een verantwoordelijk en 
sociaal mens, die de zorg kan en wil dragen voor zichzelf en zijn naasten en een 
steentje kan en wil bijdragen aan het nut van het algemeen.  (r. 29-34) 

 

Vraag 4  

  De schrijver is van mening dat het gezin idealiter in de kern bestaat uit een man, een vrouw 
en hun biologische kinderen.  

 a. Met welke twee argumenten onderbouwt hij zijn mening?  

- De biologische band tussen ouders en kinderen is van zo groot belang, omdat ze de 
allersterkste band is.  

- In het algemeen kan men stellen dat de kans op een veilige en liefdevolle jeugd het 
grootst is voor kinderen die bij hun biologische ouders wonen. (r. 36-44) 

 b. Met welke andere gezinsvormen heeft hij nauwelijks affiniteit?  

- Adoptiegezinnen.  

- Gezinnen waarin beide ouders van hetzelfde geslacht zijn en dus één van de ouders 
niet de biologische ouder is.  

- Eenoudergezinnen. (r. 46-50) 

  

 

Vraag 5  

  ‘Het is dus voor iedereen het beste als het huwelijk van de ouders overwegend harmonieus 
is en de echtelieden tevreden zijn met elkaar,’ memoreert Kinneging.  

a. Waarom is het volgens hem niet gemakkelijk om een huwelijk harmonieus te houden?  

Overal waar mensen met elkaar te maken hebben, ontstaan vroeg of laat 
meningsverschillen.  Als je zo dicht op elkaar zit en zo veel met elkaar deelt als in een 
huwelijk, zijn meningsverschillen onvermijdelijk. Zeker in de eerste jaren van het 
huwelijk, als de partners nog niet zo goed op elkaar ingespeeld zijn en elkaar nog niet 
zo goed kennen. (r. 65-69) 

 

 



   

   

 b. Wat moet je doen om een huwelijk harmonieus te houden?  

1.  Waar het op aan komt is het goed hanteren van meningsverschillen, zodat ze niet 
tot permanente disharmonie en ontwrichting van het huwelijk leiden.  

2.  Bereid zijn om naar de ander te luisteren en zijn of haar opmerkingen en klachten 
serieus te nemen.  

3. Beseffen dat de ander misschien wel eens gelijk zou kunnen hebben.  

4. De bereidheid hebben compromissen te sluiten en soms helemaal toe te geven, 
waar eensgezindheid niet mogelijk blijkt.  

5. De bereidheid hebben om op verzoek van je echtgenoot je leven deels anders in te 
richten.  

6. Jezelf dus wat minder centraal stellen dan je van nature wellicht geneigd bent.  

 

Vraag 6  

Werk, een betaalde baan, staat haaks op het opvoeden van kinderen, concludeert de 
schrijver. Langs welke redenering komt hij tot deze conclusie?  

Als beide ouders fulltime werken, gaat dat ten koste van de kinderen. Echte aandacht 
voor kinderen kan niet voldoende gegeven worden als de tijd samen is verschrompeld 
tot luttele uren per week, omdat beide ouders een veeleisende baan hebben die het 
grootste deel van hun tijd en energie opslokt. De kinderen worden dan in feite 
opgevoed door de begeleidster van de crèche, de juffen van school, de voor- en 
naschoolse opvang en door de peer group.  (r. 83-90) 

Vraag 7  

 ‘Het wordt allemaal gezien als slecht, want het staat haaks op de heersende leer van het 
jezelf zijn en jezelf ontplooien,’ zo schrijft Kinneging. Leg uit wat hij met die uitspraak 
bedoelt.  

Luisteren naar elkaar, inbinden, compromissen sluiten, toegeven, kortom, jezelf opzij 
zetten en dienstbaar maken zijn de voorwaarden voor een harmonieus huwelijk. 
Tegenwoordig lijken die vaardigheden zó uit de mode dat echtscheiding, veertig jaar 
geleden nog een schande, zo langzamerhand normaal is geworden. Geen volwassene 
kijkt er nog van op of vraagt zich af of iemand er schuld aan draagt. ‘Het ging 
gewoon niet meer,’ zegt men dan, of ‘het ging te veel ten koste van mezelf’. (r. 93-97) 

 



   

Schrijfopdracht 
SCHRIJFOPDRACHT  
 
Je reageert op de tekst die je net hebt gelezen door zelf een stuk te schrijven voor die krant. Je 

schrijft een betoog. Het doel van een betoog is de lezer van een bepaald standpunt te overtuigen. 

Aan de hand van argumenten onderbouw je het standpunt.  

In de inleiding van het betoog presenteer je duidelijk en krachtig je eigen standpunt. In het 

middenstuk probeer je met behulp van argumenten de lezer te overtuigen van jouw standpunt. Je 

geeft in ieder geval twee argumenten vóór je stelling, een tegenargument en een ontkrachting van 

het tegenargument. Je wordt beoordeeld op de criteria van het beoordelingsformulier. Jouw mening 

over het onderwerp wordt dus niet getoetst. De richtlijn voor de tekst is 500 woorden.  

 

De stelling van het betoog is: 

Er is een crisis in het gezinsleven. 

 

Onderstaande schema’s helpen je bij het schrijven van een goede tekst. We adviseren je om deze 

schema’s te gebruiken, maar alleen je uiteindelijke tekst wordt beoordeeld. De schema’s hieronder 

worden dus niet beoordeeld.  

Brainstorm eerst over het onderwerp. Bedenk argumenten voor en tegen de stelling en schrijf die 

hieronder op.  

STELLING: Er is een crisis in het gezinsleven. 

Argumenten voor de stelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumenten tegen de stelling 

 



   

Bedenk of je meer argumenten voor of tegen de stelling kunt verzinnen. Vul het tekstschema 

hieronder in. Je kunt bij het invullen steekwoorden gebruiken. Dit tekstschema laat zien op welke 

manier je je tekst opbouwt. Gebruik deze opbouw bij het schrijven van je tekst. Houd bij het 

schrijven rekening met het doel en publiek. 

Titel: …………… 

Alinea 1: inleiding (inclusief stelling) 

 

 

 

 

Alinea 2: argument voor + uitwerking van het argument 

 

 

 

 

Alinea 3: argument voor + uitwerking van het argument 

 

 

 

 

Alinea 4: argument tegen + uitwerking van het argument 

 

 

 

 

Alinea 5: ontkrachting van het tegenargument 

 

 

 

 

Alinea 6: slot 

 

 

 

 

 

 

  



   

Beoordelingsmodel schrijfopdracht Toelatingsexamen Nederlands 
 

Preconditie:  

De tekst is een uitwerking van de opdracht.     ja, verder beoordelen. 

 nee. Cijfer: 1. 

 

Beoordelingsaspecten  

Afstemming op doel 
- Het tekstdoel van het product (overtuigen) is in lijn met de tekstsoort en wordt 

voldoende duidelijk. 
- Het taalgebruik past bij het doel.  
- De opbouw van het product is afgestemd op de tekstsoort (titel, inleiding met stelling, 

middenstuk (met minimaal twee argumenten), conclusie). 
 

 ja 
 nee 

Afstemming op publiek 
- Het taalgebruik is afgestemd op het publiek (lezers van de krant).  

 

 ja 
 nee 

Samenhang 
- De gedachtelijn is logisch en bevat hooguit een enkele kronkel, die niet hinderlijk is 

voor het begrip van de tekst. 
- Tekstrelaties zijn duidelijk gemaakt m.b.v. bijv. voegwoorden, verbindingswoorden en 

verwijswoorden. 
 

 ja 
 nee 

Woordgebruik en woordenschat 
- Het woordgebruik is gevarieerd; storende herhalingen zijn zeldzaam en niet hinderlijk. 
- De woordkeuze is correct; een enkele fout kan nog voorkomen.  

 

 ja 
 nee 

Spelling en grammatica 
- De spellingsregels zijn correct toegepast; een enkele fout kan nog voorkomen. 
- De grammaticaregels zijn correct toegepast; een enkele fout in langere, samengestelde 

zinnen kan nog voorkomen. De fouten die voorkomen zijn niet hinderlijk voor het 
begrip van de tekst. 
 

 ja 
 nee 

Leesbaarheid 
- Er zijn witregels, alinea’s en eventueel kopjes gebruikt, die bijdragen aan de 

leesbaarheid van de tekst. 
- Leestekens zijn correct gebruikt; een enkele fout kan nog voorkomen. 

 

 ja 
 nee 

 

 
Oordeel 
5 of 6 x ja is voldoende 
4, 3, 2 of 1 x ja is onvoldoende. 



   

Voorbeeldbetoog:  

Crisis? Welkom in de eenentwintigste eeuw! 

 

Eén op de drie huwelijken eindigt op een bepaald moment in een echtscheiding. Dat is voor alle 
betrokkenen natuurlijk heel vervelend en niet in de laatste plaats voor de kinderen. Maar is er reden 
voor paniek? Met andere woorden: is er een crisis in het gezinsleven? In dit betoog zal ik aantonen 
dat ik het niet met deze stelling eens ben en dat er geen sprake is van een crisis, maar meer van een 
veranderende samenleving. 

 

Met al die echtscheidingen, eenoudergezinnen en andere samenlevingsvormen is het duidelijk 
geworden dat het gezin zoals we dat vroeger kenden niet meer de hoeksteen van de samenleving is. 
Vader, moeder en twee kinderen zijn niet meer de enige vanzelfsprekende mogelijkheid. Maar dat 
wil niet zeggen dat er niets anders voor in de plaats gekomen is en dat die nieuwe vormen slechter 
zijn. Je kunt het ook anders zien en blij zijn dat mensen tegenwoordig vrij zijn om hun eigen ideale 
gezin samen te stellen. In plaats van een crisis zou je het dus ook kunnen zien als een verrijking. 

 

Daarnaast is niemand van plan om te gaan scheiden op het moment dat hij of zij het ja-woord geeft. 
Natuurlijk niet, maar soms blijken twee mensen niet samen te kunnen leven en maken zij elkaar het 
leven zuur. Uit elkaar gaan is dan de beste oplossing. Als er kinderen bij betrokken zijn, dan is dat 
vreselijk voor die kinderen, maar het alternatief is nog erger. Opgroeien in een gezin waar iedere dag 
ruzie wordt gemaakt is schadelijker voor kinderen dan een scheiding.  

 

Ook komt ieder jaar uit onderzoek weer naar voren dat Nederlandse kinderen de gelukkigste 
kinderen ter wereld zijn. Dus ondanks al die nieuwe samenlevingsvormen en gebroken gezinnen, valt 
het allemaal wel mee hoe erg schadelijk dat voor die kinderen is.  

 

Natuurlijk is het niet allemaal rozengeur en maneschijn in de Nederlandse gezinnen. Bij de meeste 
gezinnen gaat het goed, maar niet bij allemaal. Dat blijkt wel uit de vreselijke gezinsdrama’s of uit de 
vele verwaarloosde kinderen. Daar kun je met recht spreken van een crisis. Gelukkig is er voor die 
gezinnen die echt in crisis verkeren, goede hulp voorhanden. Waar de komende jaren de focus op 
zou moeten liggen, is juist om te zorgen dat de hulpbehoeftigden en de hulpverlening bij elkaar 
gebracht worden en dat het vragen om hulp laagdrempeliger wordt.  

 

Kortom, er is geen sprake van een crisis in het gezinsleven. We leven in een veranderende 
samenleving die nieuwe samenlevingsvormen mogelijk maakt. Van HET gezinsleven is geen sprake 
meer, maar dat kunnen we misschien eerder zien als een verrijking dan een crisis. Daarnaast is een 
scheiding vaak vreselijk voor kinderen, maar is het in sommige gevallen schadelijker om bij elkaar te 
blijven. Ook zijn Nederlandse kinderen erg gelukkig, zo blijkt uit onderzoek. Natuurlijk verkeren 
sommige gezinnen in crisis. De oplossing is om effectieve hulp te bieden aan deze gezinnen. Maar 
voor de overige gezinnen, in welke vorm dan ook, geldt: crisis? Welkom in de eenentwintigste eeuw! 
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