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Opgave 8: Lezen en Schrijven
Lees het volgende artikel en beantwoord de vragen IN HET NEDERLANDS.
Schrijf 200-300 woorden. Gebruik je eigen woorden.
Als je meer dan vijf woorden achter elkaar overneemt, worden er punten afgetrokken.

OPVOEDEN
1

Vroeger moesten kinderen ouderen gehoorzamen. Sinds eind jaren zeventig werd de
traditionele bevelshuishouding vervangen door de onderhandelingshuishouding. Maar
ook hier veranderen de ideeën over.

2

Nu geeft men de voorkeur aan opvoeden met gezag, boven opvoeden met macht. Het
is een combinatie van grenzen stellen aan de ene kant, en steun, aandacht en liefde
geven aan de andere kant. Verantwoordelijkheidsgevoel staat op nummer één, gevolgd
door opkomen voor jezelf en rekening houden met anderen.

3

Nederlandse ouders besteden meer tijd dan ooit aan hun kinderen, en die behoren
tot de gelukkigste ter wereld. En toch zijn die ouders onzeker. Aan opvoeden worden
hoge eisen gesteld. Niet alleen moet een kind gelukkig zijn, het moet slagen in een
veeleisende maatschappij. Opvoeden is een individueel project geworden, in plaats van
iets wat je samen doet met leraren, familie en buurtgenoten. Dit brengt problemen met
zich mee omdat kinderen het gevoel hebben dat iedereen iets anders van ze wil.

(a) Geef (puntsgewijs) antwoord op de volgende vraag gebaseerd op de tekst. Gebruik
ongeveer 100 woorden.
Wat is er veranderd aan opvoeden en waarom?

(b) Geef nu je eigen mening. Gebruik ongeveer 200 woorden.
Wat vind je zelf belangrijk aan opvoeden?

Oxford Cambridge and RSA
Copyright Information
OCR is committed to seeking permission to reproduce all third-party content that it uses in its assessment materials. OCR has attempted to identify and contact all copyright holders
whose work is used in this paper. To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced in the OCR Copyright
Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download from our public website (www.ocr.org.uk) after the live examination series.
If OCR has unwittingly failed to correctly acknowledge or clear any third-party content in this assessment material, OCR will be happy to correct its mistake at the earliest possible
opportunity.
For queries or further information please contact the Copyright Team, First Floor, 9 Hills Road, Cambridge CB2 1GE.
OCR is part of the Cambridge Assessment Group; Cambridge Assessment is the brand name of University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a
department of the University of Cambridge.
© OCR 2015

F881/01 Jun15

