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College-examen (onderwerp 1)
2018-1 Zorgende mannen
Opdracht B (beschouwing)
Mannen die zorgen: goed voor de maatschappij?
Vroeger werkten alleen de mannen. Tegenwoordig zien we steeds vaker om ons
heen dat vrouwen ook gaan werken. Het is zelfs zo dat je het in onze maatschappij
er economisch beter vanaf brengt als je een tweeverdienend gezin bent dan een
gezin waarin alleen de man of vrouw verdient. Maar we zien ook steeds meer dat
mannen meer gaan zorgen voor het gezin. Kinderen hebben bijvoorbeeld steeds
vaker een ‘pappadag’, dat is een dag dat hun vader voor hen zorgt. Zulke dagen zijn
voor zowel kinderen als mannen heel leuk. Is het goed dat mannen meer gaan
zorgen in onze maatschappij?
De man in het gezin
Een vrouw die meer werkt en een man die meer zorgt, dat is goed voor het
evenwicht van de zorgtaken. Als de man meer gaat zorgen in een gezin bouwt hij
een goede relatie op met zijn kinderen, hij heeft meer aandacht voor ze en staat
vaker voor ze klaar. Een vader die meer thuis is heeft vaak een betere relatie met zijn
kinderen dan een vader die altijd van huis is. Het is praktisch gezien ook beter dat de
man meer doet in een gezin: hij benadert problemen van een andere kant dan een
vrouw problemen benadert, dit zorg voor meer inzicht.
Mantelzorgers steeds vaker een man
De econome Leontine Treur schrijft op 26 januari 2016 op
www.socialevraagstukken.nl: "Ouderen leven langer en hebben minder kinderen.
Hierdoor ontstaat er een scheve verhouding tussen de ontvangers van mantelzorg
en verleners van mantelzorg." Dit betekent dus dat er steeds minder gezinnen zijn
met dochters; het is daarom ook niet meer vanzelfsprekend dat de vrouw
mantelzorger is. Dit is zo omdat er steeds minder gezinnen zijn die een dochter
hebben en omdat de vrouw steeds meer werkt. Dus als een gezin alleen een zoon
heeft, kan hij de mantelzorg niet aan zijn zus overlaten omdat hij die niet heeft.
Mannen hebben andere prioriteiten
Daarentegen is de prioriteit voor de meeste mannen niet de zorg. Onno Havermans
schrijft op 23 april 2015: "Uit elk onderzoek blijkt dat tijd voor zorgtaken voor vrouwen
belangrijker is dan voor mannen." Mannen die een vrij uur hebben, besteden
gemiddeld een kwartier aan zorg en een vrouw een half uur. Hieruit blijkt dat mannen
zorg minder belangrijk vinden. Is het dan wel goed dat een man, die het eigenlijk niet
zo belangrijk vindt om te zorgen, meer zorgtaken op zich neemt? Waarschijnlijk vindt
hij het niet erg om te zorgen, maar de meeste mannen zorgen anders voor mensen
dan dat vrouwen doen.

Opmerking [C1]: O: verdient
Opmerking [C2]: Stilistisch is het
gebruik van twee keer het woord
‘meer’ in de zin niet fraai.
Opmerking [C3]: In de inleiding is
het verschijnsel onvoldoende neutraal
beschreven. Argumenten horen bij de
visie op het verschijnsel.
Opmerking [C4]: Geef hier aan dat
dit een visie van voorstanders is.
Opmerking [C5]: I: komma tussen
twee persoonsvormen.

Opmerking [C6]: Dit citaat komt
niet uit de brontekst.

Opmerking [C7]: De redenering in
deze alinea is niet helder.
Opmerking [C8]: Hier ontbreekt de
autoriteit van de geciteerde en/of het
medium waaruit geciteerd wordt.

Mannen zitten anders in elkaar
Zoals ik hierboven al schreef hebben mannen andere prioriteiten. Dit betekent dat
mannen andere dingen bovenaan hebben staan. Zo vinden mannen het belangrijker
dat ze veel geld op hun rekening hebben staan, terwijl bij vrouwen hun familie
bovenaan staat. Mannen en vrouwen verschillen dus erg van elkaar. Over het
algemeen zorgen vrouwen met meer liefde en overgave dan dat mannen dat doen,
dit komt doordat vrouwen vaker meer emotioneel zijn ingesteld dan dat mannen dat
zijn. Dit geldt natuurlijk niet voor alle mannen en vrouwen.
Kortom, zorgende mannen kunnen zorgen voor een evenwicht in zorgelijke taken. Ze
kunnen de vrouw helpen in de opvoeding en zo een goede relatie opbouwen met hun
kinderen. Maar aan de andere kant vinden mannen het ook minder leuk om te
zorgen. Ik vind het zelf goed dat er meer zorgende mannen komen. Ik vind het
namelijk belangrijk voor zowel mannen als vrouwen dat er afwisseling is in het leven
en dat het leven van mannen niet bestaat uit werken, maar ook uit zorgen voor
anderen. Voor vrouwen vind ik het ook belangrijk dat zij niet alleen maar zorgen maar
ook werken. Variatie verveelt namelijk nooit!
622 woorden
Opmerkingen:
 In de marge van deze tekst staan opmerkingen. Als je deze niet ziet staan,
heb je het bestand waarschijnlijk geopend via een iPad.
 Er worden punten afgetrokken voor O (= overige fouten) en I (=
interpunctiefouten).
 Er worden punten afgetrokken als je je niet houdt aan de woordgrens (600750 woorden).
 Maak gebruik van signaalwoorden om de structuur van de tekst aan te geven.
 Pas op voor herhaalfouten, want die worden afzonderlijk meegeteld.
 Een goede indeling van de tekst is: inleiding 1/6, middenstuk 2/3 en slot 1/6.
 Deze beschouwing kent een goede structuur
 In deze beschouwing is de beschrijving van het verschijnsel in inleiding niet
neutraal genoeg. Daardoor lijkt het alsof er een betoog wordt ingezet.
 In deze beschouwing is de eigen visie te sterk verwoord, waardoor de
beschouwing neigt naar een betoog.

Opmerking [C9]: Dit zinsgedeelte is
overbodig.
Opmerking [C10]: Dit argument
bevat een generalisatie.
Opmerking [C11]: O: staan

Opmerking [C12]: O: zorgtaken

Opmerking [C13]: Deze eigen visie
is te sterk.

Opmerking [C14]: O: verveelt.

