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Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 23 vragen en 
een samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Gezin in de tang 
 
 

1p 1  Wat is het onderwerp van de tekst? 
A gezin en geluk 
B gezin en huwelijk 
C gezin en opvoeding 
D gezin en werk 

 
De tekst Gezin in de tang kan in vier opeenvolgende stukken worden verdeeld. 
Deze vier delen kunnen van de volgende kopjes worden voorzien: 
deel 1: Gezin van de jaren vijftig en van nu 
deel 2: Gezinsvorming: ideaal en werkelijkheid 
deel 3: Kritische buitenwereld en andere bedreigende factoren 
deel 4: Conclusies met betrekking tot levensvatbaarheid gezin 

1p 2  Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 3  Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 4  Bij welke alinea begint deel 4? 

 
In het tekstgedeelte alinea 1, 2 en 3 hebben alinea 1 en 2 samen en alinea 3 een eigen 
functie. Benoem die functies door één van de volgende functiewoorden te kiezen: 
aanleiding, conclusie, definitie, gevolg, oorzaak, samenvatting, voorbeelden. 

1 p 5  Wat is de functie van alinea 1 en 2 samen? Kies voor je antwoord één van bovenstaande 
begrippen. 

1 p 6  Wat is de functie van alinea 3? Kies voor je antwoord één van bovenstaande begrippen. 
 
“Vergelijk deze twee taferelen: wat zijn we opgeschoten?” (regels 47-48) 
In alinea 3 wordt deze vraag gekoppeld aan de positie van vrouwen. 

1p 7  Waardoor zijn vrouwen weinig tot niets opgeschoten? 
A door democratisering van het onderwijs 
B door emancipatie 
C door geringe hulp van mannen 
D door werkzaamheden buitenshuis 

 
1p 8  Hoe luidt de hoofdgedachte van alinea 3 en 4? 

A Door het krijgen van kinderen is de positie van de vrouw in vijftig jaar nauwelijks 
verbeterd. 

B Kinderen én ouders zijn er in vijftig jaar nauwelijks op vooruitgegaan. 
C Kinderen van een werkende moeder hebben het nu lastiger dan vijftig jaar geleden. 
D Zowel de positie van de moeder als van het kind is in vijftig jaar niet verbeterd. 

 
“We zijn de architect geworden van ons eigen geluk, dus we zullen het weten.”  
(regels 73-74) 

1p 9  Welke van onderstaande zinnen maakt duidelijk wat hiermee bedoeld wordt? 
Wie welbewust een gezin sticht, 

A heeft daar later veel profijt van. 
B is niet realistisch. 
C kan niet om de nadelige gevolgen heen. 
D krijgt later spijt van eerder gemaakte keuzes. 

 
1p 10  Waarom kan de wijze van argumenteren in alinea 6 worden bekritiseerd? 

Er is sprake van  
A een cirkelredenering. 
B een overhaaste generalisatie. 
C een persoonlijke aanval. 
D het verwisselen van oorzaak en gevolg. 
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Volgens P. Cuyvers zijn werkende moeders “onbetrouwbaar” (zie regels 105-106). 
1p 11  Wat heeft hij feitelijk met deze uitspraak bedoeld? 

A De werkomgeving mag niet uitgaan van permanente inzetbaarheid van werkende moeders. 
B Het valt niet goed te praten, als werkende moeders zich ziek melden vanwege een ziek kind. 
C Vrouwen met kinderen kunnen maar beter geen volledige baan nemen. 
D Werkende moeders zijn vanwege hun regelmatige afwezigheid niet te vertrouwen. 

 
In het tekstgedeelte van alinea 8 en 9 heeft elke alinea zijn eigen functie.  

1p 12  Welke functie heeft alinea 8 ten opzichte van alinea 9?  
Alinea 8 bevat 

A een beschrijving. 
B een definitie. 
C een oorzaak. 
D een vraagstelling. 

 
1p 13  Welke functie heeft alinea 9 ten opzichte van alinea 8?  

Alinea 9 bevat  
A een conclusie. 
B een gevolg. 
C een oplossing. 
D een verklaring. 

 
“Het gezin is niet langer de norm.” (regels 120-121) 

1p 14  Welke van onderstaande zinnen heeft, gelet op de context, dezelfde betekenis? 
A De meeste mensen zien het gezin als een achterhaald instituut. 
B De tolerantie voor kinderen is de laatste jaren flink afgenomen. 
C Het gezin is niet langer de overheersende leefvorm. 
D In het gezin leren de kinderen niet meer hoe ze zich moeten gedragen. 

 
In de regels 138-141 zegt de auteur dat de economische noodzaak om een kindje te nemen 
aanwezig is. In de regels 165-167 staat echter “Voor zowel mannen als vrouwen is de 
economische noodzaak om een gezin te stichten verdwenen.” Deze twee beweringen lijken 
in tegenspraak met elkaar. 

3p 15  Leg uit dat beide beweringen tegelijkertijd waar kunnen zijn.  
Gebruik maximaal 30 woorden. 
 

3p 16  Welke drie uiteenlopende, algemene motieven voor het nemen van kinderen worden in de 
tekst genoemd?  
 
Een afsluitende alinea kan ten opzichte van de rest van een artikel verschillende functies 
hebben. 

1p 17  Wat is de belangrijkste functie van de slotalinea van de tekst Gezin in de tang? 
A een conclusie geven 
B een oplossing geven 
C een samenvatting geven 
D een toekomstvisie geven 

 
De titel van de tekst luidt: “Gezin in de tang”. 

1p 18  Uit welke twee componenten bestaat deze tang?  
A emancipatie en democratisering 
B krachten van buitenaf en van binnenuit 
C maatschappelijke en demografische factoren 
D materialisme en egoïsme 
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1p 19  Welke van de onderstaande beweringen drukt de hoofdgedachte van de tekst het beste uit? 
A Door grote maatschappelijke veranderingen is het aanzien van het gezinsleven en de 

opvoeding sterk gedaald. 
B Het gezin is een maatschappelijke eenheid die, alhoewel ze onder druk staat, krachtig 

genoeg is om te overleven. 
C Het gezin kan niet zonder maatschappelijke steun, want krachten van buiten vormen een 

ernstige bedreiging voor het voortbestaan ervan. 
D Kinderen bezorgen buitenstaanders overlast, maar ook ouders en opvoeders zijn zelden 

gelukkig met ze. 
 
Een schrijver van een tekst kan verschillende schrijfdoelen hebben, zoals activeren, 
amuseren, beschouwen en betogen.  

1p 20  Wat is, gelet op de tekstsoort, het hoofddoel bij deze tekst? 
A activeren 
B amuseren 
C beschouwen 
D betogen 

 
 

 
1   Nederland is ‘dolgedraaid’, constateert Cuyvers, beleidsmedewerker bij de 
Nederlandse Gezinsraad. “De voorzieningen voor het ouderwetse kostwinnersgezin zijn in snel 
tempo afgebouwd. Zo is het belastingvoordeel voor kostwinners afgeschaft en de kinderbijslag 
fors gedaald. Ouders stellen hun leven in dienst van het grootbrengen van hun kinderen, een 
gemiddeld gezin met twee kinderen kost tien jaar van hun leven en zo’n 250.000 euro, maar ze 
krijgen er nauwelijks iets voor terug. Daarbij vergeet men dat kinderen van essentieel belang 
zijn voor de toekomst van ons allemaal. We vergrijzen en komen kinderen tekort om de 
vergrijzing te betalen.”  
2   De pedagoog wijst naar het buitenland, waar de overheid van harte meewerkt aan 
voorzieningen voor werkende ouders met kinderen. In Duitsland zijn ouders vrijgesteld van het 
betalen van een deel van de pensioenpremies en in Frankrijk worden de kosten voor een crèche 
aanzienlijk gecompenseerd.  
3   Cuyvers is het van harte eens met het advies van het CDA om een 
‘levensloopverzekering’ in te stellen, waarmee ouders de terugval in inkomen als ze kinderen 
krijgen, kunnen compenseren. Ook is hij voor verruiming van het ouderschapsverlof (nu nog 
vaak onbetaald en beperkt). “Ouders moeten de mogelijkheid krijgen om de eerste twee jaar 
voor hun kinderen te zorgen: dat zijn de belangrijkste jaren.” Ook pleit hij al jaren voor het 
oprichten van een nieuw bedrijf dat ouders op aanvraag bijstaat bij de opvang en opvoeding 
van hun kinderen. Wie vastloopt, belt Family Facts, de hulpdienst die hij wil oprichten.  

naar: Erwin Kreulen, Op naar een ANWB voor ouders 
uit: Trouw, 30 november 2001 
 

 
De auteur van fragment 1 noemt verschillende argumenten om werkende ouders te helpen. 

1p 21  Welk argument heeft Aleid Truijens in de tekst Gezin in de tang ook genoemd? 
A De voorzieningen voor het ouderwetse kostwinnersgezin zijn in snel tempo afgebouwd. 
B In het buitenland werkt de overheid van harte mee aan ondersteuning van werkende ouders. 
C Kinderen zijn van essentieel belang voor de toekomst van ons allemaal. 
D Ouders krijgen nauwelijks iets terug van de hoge kosten voor hun kinderen. 

 
In alinea 2 en 3 van fragment 1 worden verschillende maatregelen genoemd ter 
ondersteuning van werkende ouders. 

1p 22  Bij welke alinea van de tekst Gezin in de tang sluiten deze alinea’s goed aan? 
A alinea 10 
B alinea 11 
C alinea 12 
D alinea 13 

 
 
 

fragment 1 
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De Nederlandse Gezinsraad vindt dat het tijd wordt om in het beleid weer nadrukkelijk 
rekening te houden met de belangen van het gezin. Zolang moeder thuisblijft bij de kinderen, is 
het mogelijk het gezin als privé-aangelegenheid te beschouwen: hij zorgt voor het geld, zij voor 
de kinderen. Maar als de overheid meent dat het goed is wanneer vrouwen gaan werken, zowel 
voor de emancipatie als de economie, dan verdient het gezin meer hulp en steun. De laatste 
jaren hebben meerdere commissies zich gebogen over problemen die het combineren van zorg 
en werk met zich meebrengt. Zij hebben praktische suggesties gedaan om het gezin de 
noodzakelijke steun te geven, zoals het op elkaar afstemmen van school- en werktijden, de 
introductie van de witte oppas en sportvelden en clubhuizen dicht bij huis. Hun nuttige 
aanbevelingen moeten, veel meer dan tot dusver het geval is, in de praktijk gestalte krijgen. 
 

naar: de Volkskrant, 24 maart 2001 
 

 
Het standpunt van de Nederlandse Gezinsraad (in tekstfragment 2) met betrekking tot de 
combinatie van zorg en werk is hetzelfde als dat van de auteur van de tekst Gezin in de 
tang. 

3p 23  Formuleer dit standpunt. 
Gebruik maximaal 20 woorden. 
 
 
 
Tekst 2 Het gevaar van minder privacy 
 
 

21p 24  Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 200 woorden van 
de tekst Het gevaar van minder privacy. Zorg ervoor dat je samenvatting begrijpelijk is 
voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent. Uit je samenvatting moet duidelijk 
worden: 

• welke omslag in het denken over privacy zich heeft voorgedaan na “11 september”; 
• welke kanttekeningen naar aanleiding van dit veranderde denken worden gemaakt; 
• welke historische verklaring voor deze omslag te geven is; 
• welke gevolgen de beperking van privacy kan hebben. 

 

 
Einde 

fragment 2 fragment 2 




