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Opdracht A (betoog) 
 

Mannen moeten de dweil krijgen. 
 
Honderd jaar geleden was het ondenkbaar, een man die overdag de kinderen staat 
op te wachten op het schoolplein en degene is die de stofzuiger gebruikt in plaats 
van de vrouw. Zij is namelijk degene die er voor zorgt dat het gezin kan draaien op 
haar inkomen. We gaan steeds meer naar een gelijke wereld voor man en vrouw, 
waarin deze situaties steeds meer zullen voorkomen. Maar vooralsnog doen vrouwen 
gemiddeld dubbel zoveel in het huishouden dan mannen. Velen zien het als een 
feministische vooruitgang, maar er zit meer achter. Het is goed dat er steeds meer 
zorgende mannen zijn. 
 
Vrouwen kunnen meer betekenen 
Het bekende riedeltje leert dat vrouwen zorgen en mannen werken. Vrouwen zouden 
immers goed zijn in de zorgdragende taak en mannen hebben al jarenlang de titel 
van hoofd van het gezin. Zo concludeert ook Marian van der Klein, onderzoeker bij 
Verwey-Jonker: “Dat is toch een mentaliteitskwestie.” En dat is het ook. Als we kijken 
naar verschillende universiteiten, dan zien we dat er steeds meer vrouwen studeren. 
Sterker nog, voor de generatie van vijfentwintig tot vijfenveertig jaar geldt dat 
vrouwen hoger zijn opgeleid dan mannen. Vierenzeventig procent van deze vrouwen 
heeft een betaalde baan. Een kwart van de vrouwen blijft dus zitten met een goed 
diploma, maar zonder baan, terwijl hun man werkt. Op deze manier doen we de 
maatschappij tekort, terwijl er zoveel vrouwen zijn die veel kunnen betekenen in deze 
wereld. Als de man steeds meer zou gaan zorgen, dan kan de vrouw haar kwaliteiten 
en kennis toepassen op de wereld van tegenwoordig. Op dit moment is zoiets bij veel 
gezinnen nog helemaal niet aan de orde. 
 
Tekort aan mantelzorgers 

Niet alleen de rolpatronen in de maatschappij zullen verbeterd en minder scheef 
worden, maar ook in de mantelzorg is het een goede zaak als mannen meer zullen 
gaan zorgen. Over het algemeen leven ouderen langer dan vroeger, en hebben ze 
minder of zelfs geen kinderen. Er komen dus steeds meer mensen bij die de 
mantelzorg nodig hebben, maar toch zijn er steeds minder verleners van de 
mantelzorg. Mantelzorg wordt tot op de dag van vandaag hoofdzakelijk door vrouwen 
verleend. Er zijn andere alternatieven voor de zorg, zoals onbekende vrijwilligers of 
'Time Banking'-systemen zoals we ze kennen uit andere landen. Er bestaat niets 
onpersoonlijker. Doordat de mannen steeds minder zullen gaan zorgen en minder 
werken, ontstaat er zowel meer tijd als ook meer besef van en begrip voor de 
mantelzorg. Mannen zullen zich sneller geroepen voelen een baan in de zorg te 
zoeken omdat ze meer zorgdragende taken op zich zullen nemen. Zo zou de 
mantelzorg op een persoonlijke en liefelijke wijze kunnen worden blijven vervuld. 
 
De band met kinderen 

Opmerking [C1]: I: geen punt 
achter een titel. 

Opmerking [C2]: O: ongewenste 
dubbelzinnigheid 

Opmerking [C3]: O: ervoor 

Opmerking [C4]: O: als 

Opmerking [C5]: Dit is een duidelijk 
standpunt. 

Opmerking [C6]: Gebruik 
signaalwoorden om de argumenten 
duidelijk te markeren. 

Opmerking [C7]: Over deze 
alternatieven ontbreekt uitleg.  

Opmerking [C8]: O: 
onpersoonlijkers 



We zien dat de arbeidsmarkt blijft veranderen als je kijkt naar de positie tussen man 
en vrouw. Vrouwen zijn in de loop der jaren meer gaan werken en mannen zijn meer 
in huis gaan doen. Toch concludeert Van der Klein, onderzoeker bij Verwey-Jonker, 
in 2015: "De arbeidsmarkt verandert sneller dan de zorgverdeling." Dit kwam naar 
voren uit een reeks onderzoeken over een periode van veertig jaar. Vrouwen zorgen 
meer voor de kinderen en de mannen werken, maar als de mannen dan thuis zijn, 
zou het zo zijn dat de mannen de huishoudelijke taken alsnog voor de helft laten 
staan in vergelijking met de vrouwen. Dit zou kunnen komen door het idee van de 
man dat de vrouw dat hoort te doen. Ondanks dat idee, leren mannen wel 
kennismaken met de zorgdragende taak van de vrouw in het gezin en om te zorgen 
voor het kind. Zo kan er ook vanuit vaders kant een band opgebouwd worden met de 
kinderen. Hoe vaak zien we niet dat kinderen een moederskindje zijn, maar geen 
vaderskindje. Dit komt omdat de moeder altijd de verzorgende figuur in de ogen van 
het kind is, maar de vader mag dit ook zijn, ondanks de wat slappe mentaliteit van 
sommige mannen die vinden dat zij geen zorgdragende taak in het gezin zouden 
moeten hebben. 
 
De heersende mentaliteit kan best veranderen. Vrouwen mogen en kunnen in het 
arbeidsproces zeker wat meer betekenen, terwijl mannen dit ook kunnen in het gezin. 
Samen gaan we steeds meer naar een geëmancipeerde wereld. Soms lijkt dit een 
achteruitgang. Laten we niet alleen kijken naar hoe de rechten van een vrouw gelijk 
kunnen worden aan die van een man, maar ook kijken naar de verbeteringen die 
deze veranderingen nu echt met zich meenemen. Het hoeft niet meteen te 
betekenen dat mannen alle taken op zich nemen en vrouwen alles moeten laten 
vallen, maar het is zeker goed als de mannen meer gaan zorgen. 
 
Aantal woorden: 768 
 
 
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 (600-
750 woorden). 

 Een goede indeling van de tekst is: inleiding 1/6, middenstuk 2/3 en slot 1/6. 

 In deze tekst is te weinig gebruikgemaakt van signaalwoorden. Die hadden de 
structuur kunnen verduidelijken. 

 In dit betoog is de conclusie te algemeen. 

 

Opmerking [C9]: Twee 
aanspreekvormen gebruikt: we en je 

Opmerking [C10]: Gebruik 
signaalwoorden om het 
tegenargument en de weerlegging 
duidelijk te markeren. 

Opmerking [C11]: De conclusie is te 
algemeen. 


