
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betoog argumenteren

Tekst #Metoo



H4 ARGUMENTATIEVE VAARDIGHEDEN  
 

 

1. Wat vind jij? Kaarten omhoog. 

a. Het moet kunnen dat een man een vrouw op de billen tikt, als dit maar een 

grapje is. 

b. Een vrouw die een kort rokje draagt, vraagt zelf om problemen. 

c. Mannen die vrouwen nafluiten op straat moeten een boete krijgen. 

d. Als een meisje verdriet heeft, mag een jongen zijn arm om haar heenslaan. 

e. Als een man ongevraagd zijn hand op je middel legt, moet je hem een dreun 

verkopen. 

f. Het is begrijpelijk dat een vrouw het voor zichzelf houdt, als ze door haar 

baas wordt lastiggevallen. 

g. Een baas die op het werk een vrouw betast, mag ervan langs krijgen op de 

social media. 

 

2. a. Kies één van de bovenstaande stellingen. Maak hierbij een 

mag één of twee argumenten oningevuld laten.

 

 

c. Bedenk samen met degene naast je een tegenargument bij jouw standpunt. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d. Bedenk samen met degene naast je een weerlegging bij één van de 

argumenten. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Standpunt: 

Argument 1: Argument 2: 

Subargument 1a: 

 

Subargument 2a: 

 

 

Tip: je kunt zelf checken of een schema klopt. Zet tussen standpunt en argument, als je de 
blokjes van boven naar beneden leest, het woordje ´want´: ´standpunt want argument´. Zo kun 
je van elk blokje checken of het goed staat. Doe hetzelfde tussen argument en subargument. 

 
 

 

Gebruik hierbij het argumentenschema (leeg)



H4 ARGUMENTATIEVE VAARDIGHEDEN  
 

Tekstfragment 1: 

Bron: https://www.nu.nl/metoo/5155502/overzicht-beschuldigingen-en-
wetenswaardigheden-rondom-metoo.html, update van 07 augustus 2018 

 

3. Afgelopen jaar zijn heel wat publieke figuren aan de schandpaal genageld. 

Check dit filmpje. Is het goed dat de hashtag #metoo er is? Bedenk voor- en 

tegenargumenten. 

Argument voor metoo Argument(en) tegen metoo 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Toen in oktober 2017 meerdere vrouwen filmproducent Harvey Weinstein 
beschuldigden van seksueel wangedrag, had niemand kunnen vermoeden dat dit het 
begin zou zijn van ontelbare nieuwe onthullingen en seksschandalen, niet alleen in 
Hollywood, maar ook daarbuiten. 

Wereldwijd voelen talloze vrouwen en mannen zich door de openheid van de 
Weinstein-slachtoffers gesterkt om ook met hun verhaal over seksueel misbruik en 
wangedrag naar buiten te komen. Er gaat een beerput open rondom ontoelaatbaar 
seksueel gedrag van hooggeplaatste personen, of dit nu acteurs, sportcoaches, 
politici of mediatycoons zijn. 

De hashtag #metoo, die oorspronkelijk in het leven wordt geroepen voor mensen die 
hun verhaal op sociale media willen delen, wordt het symbool voor de zwijgcultuur die 
jarenlang gold op het gebied van ongewenste seksuele intimidatie. 

 



H4 ARGUMENTATIEVE VAARDIGHEDEN 
 

4. In één jaar #metoo zijn opvallend veel schandalen bekend geworden uit de 
film- en modewereld. 
a. Waarom zijn juist hier zo veel gevallen van #metoo? 
b. Waarom is dit probleem zo lang opgekropt? Met andere woorden: waarom 

durfden vrouwen lang niet naar buiten te komen met dit probleem? 
c. Bekijk dit filmpje. Vul je antwoord bij b aan. Gebruik een andere kleur voor 

aanvulling en/of verbetering.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



 

 

Datum 8 oktober 2018 

machtsverhoudingen seksuele grenzen 

tekst 1 Eén jaar #MeToo: heeft het wat 
opgeleverd? 

Een jaar geleden werd #MeToo ongekend populair. Het bleek geen hype, maar een beweging die 

de verhouding tussen vrouwen en mannen blijvend op scherp stelt. 

PETRA VISSERS, REDACTIE BINNENLAND 

1. 'Me too', ik ook. Het was een simpele oproep op Twitter, een jaar geleden. Als alle vrouwen die 

ooit zijn lastig gevallen of seksueel geïntimideerd 'me too' zouden zeggen, zou de wereld 

misschien een idee krijgen van de omvang van het probleem. 

2. Dat idee, in 2009 gemunt door activist Tarana Burke, maar groot gemaakt door actrice Alyssa 

Milano, sloeg aan. Met #MeToo in de hand zijn wereldwijd machtige en minder machtige mannen 

en vrouwen aangesproken en ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag, in wat 

voor vorm dan ook. Ook Nederlandse regisseurs, dirigenten of tv-persoonlijkheden werden 

beschuldigd, een enkeling verloor zijn baan. 

3. Niet alleen vrouwen, ook mannen bleken slachtoffer van verkrachting of intimidatie en op 

#MeToo volgde #Ihave: ontboezemingen van mannen die het boetekleed aantrokken en zeiden 

dat zij de grenzen van vrouwen hoogstwaarschijnlijk met voeten hadden getreden. Time 

Magazine riep #MeToo uit tot 'Persoon van het jaar'. 

4. De hashtag is geen hype gebleken, zegt socioloog Jolande Withuis. "Het was een sociale 

beweging die een blijvende verschuiving tot stand heeft gebracht in de machtsverhouding tussen 

mannen en vrouwen." Het is volgens haar tot machtige mannen doorgedrongen dat de tijd dat ze 

zich alles konden veroorloven voorbij is. "Mannen weten: als dit openbaar wordt gemaakt, wordt 

het slachtoffer niet langer als aanstelster weggezet. Dan wordt de dader bestraft, of dat nu 

juridisch is of via openbare afkeuring." 

Taboe 

5. Precies dát is de kracht van de beweging, zegt publicist en journalist Hasna El Maroudi, die 

onder meer schrijft over feminisme. "Het taboe op seksueel geweld is voor een deel weg. We 

kunnen het er over hebben, dat is winst voor mij." 

6. Maar #MeToo gaat niet alleen over verkrachting, aanranding en ander gedrag dat duidelijk 

strafbaar is. Het gesprek ging het afgelopen jaar ook over collega's die altijd te dichtbij staan, 



 

seksistische grappen, een hand op de billen, een blik op de borsten. Niet strafbaar maar, 

lieten vooral vrouwen merken, wel ontregelend en onprettig. 

7. "Dankzij #MeToo is er ook meer aandacht voor de positie van vrouwen in het publieke 

domein", zegt El Maroudi. "Veel mannen waren zich er tot een jaar geleden niet bewust van dat 

vrouwen 's avonds niet meer hardlopen op straat of dat ze altijd sleutels in hun zak hebben als ze 

in het donker naar huis fietsen. Het bewustzijn van mannen dat ze misschien een grens over 

kunnen gaan bij vrouwen, ook al bedoelen ze dat niet altijd zo, is vergroot." 

De werkvloer 

8. Dat geldt ook op de werkvloer, de plek waar machtsverhoudingen vaak een rol spelen in 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. "#MeToo heeft echt iets op gang gebracht", zegt 

bestuurslid Inge te Brake van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. "Organisaties 

zijn veel meer gaan nadenken en praten over waar grenzen liggen op de werkvloer." Het aantal 

vertrouwenspersonen neemt volgens haar ook toe en organisaties die er al een hadden, hebben 

die opnieuw onder de aandacht gebracht. 

9. De beweging heeft ook schaduwkanten, voegt Te Brake daar aan toe. "Het is een soort 

openlijke rechtbank geworden. Als kijker ga je ervan uit dat alle beschuldigingen waar zijn, maar 

veronderstelde daders zijn zonder deugdelijk onderzoek veroordeeld en hebben hun baan 

verloren." 

10. Die kritiek klonk vaker het afgelopen jaar, van mannen en van vrouwen. Vorige week trok 

cabaretier Youp van 't Hek in zijn column de verklaring van de Amerikaanse hoogleraar Christine 

Ford in twijfel, die kandidaat-rechter Brett Kavanaugh beschuldigt van aanranding 35 jaar 

geleden. Kritiek noemde hij 'bakfietsmoedergekrakeel'. 

11. "Ik hoorde Obama laatst zeggen: alle vooruitgang verloopt via een proces van twee stappen 

vooruit en één stap achteruit", zegt El Maroudi. "Iedere keer wanneer de discussie wordt 

aangezwengeld, gaan we twee stappen vooruit. De kritiek die daarop komt, is de stap achteruit. 

Verandering vindt plaats. Maar daar gaat nog wel een paar jaar overheen." 

 

 
  



 

Opdrachten bij tekst 1: ‘Eén jaar metoo: heeft het wat opgeleverd?’ 

7. In tekst 1 worden verschillende bronnen aangehaald die zich uitspreken over 
één jaar metoo.  
a. Zoek en omcirkel in de tekst de drie bronnen die de schrijfster persoonlijk 
heeft benaderd. 
b. Waarom zal de journalist juist deze drie hebben benaderd? Leg uit. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c. Vind je deze selectie representatief? Komen er verschillende partijen aan 
het woord, die samen een goed beeld geven van wat je over #metoo kunt 
zeggen? Leg uit waarom wel of niet. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  



 

 

 

15. Tekst 1 is, zoals de titel al zegt, een terugblik.  

a. Wat is het doel geweest van deze terugblik? Kies uit: informeren, 

overtuigen, opiniëren of activeren. 

b. Leg uit hoe je dat kunt zien aan deze tekst. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

  



 

 

 

c. Van welk argumentatieschema is hier sprake? Van een argumentatie op 
basis van  

A autoriteit 
B kenmerk of eigenschap  
C oorzaak en gevolg  
D voorbeelden  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip: check of je jezelf standpunt en argument kunt uitleggen met deze schema´s. Streep een 
antwoord weg als dit niet kan.  
Bijvoorbeeld: ´Sem is een supertalent (standpunt), want hij weet al op jonge leeftijd 
bekerwedstrijden te beslissen in het eerste. (argument)´  

- Wordt het standpunt onderbouwd door een autoriteit die wordt aangehaald? Nee. Dit 
antwoord streep je door. 

- Wordt het standpunt onderbouwd door een kenmerk? Ja, want een kenmerk van een 
supertalent kan zijn dat het op jonge leeftijd wedstrijden beslist.  
Enz. 



 

Rubric Argumentatieve vaardigheden 

Argumenteren 1: de tekst als geheel 

In ontwikkeling In orde Uitstekend 

mengvorm is. 

voorkeursplaatsen het schrijfdoel 

mengvorm is. 

Het lukt me soms om standpunt 
en argument(en) te benoemen in 
een tekst. 

Het lukt me vaak standpunt en 
argument(en) te benoemen in een 
tekst. 

Het lukt me (vrijwel) altijd om 
standpunt en argument(en) te 
benoemen in een tekst 

Het lukt me soms om 
tegenargument en/of 
weerlegging te benoemen in de 
tekst. 

Het lukt me vaak om tegenargument 
en/of weerlegging te benoemen in 
een tekst. 

Het lukt me (vrijwel) altijd om 
tegenargument en/of weerlegging 
te benoemen in de tekst. 

Argumenteren 2: argumentatie in fragmenten benoemen 

In ontwikkeling In orde Uitstekend 

Ik ken nog nauwelijks 
signaalwoorden voor standpunt 
en argument. 

Ik ken twee of drie signaalwoorden 
voor standpunt en argument. 

Ik ken vier of vijf signaalwoorden 
voor standpunt en argument. 

Het lukt me niet goed om een 
passende argumentatiestructuur 
te maken bij een tekstfragment. 

Ik kan een passende 
argumentatiestructuur maken bij een 
tekstfragment. 

Ik kan een passende 
argumentatiestructuur maken bij 
een tekstfragment, ook als dit lang 
en complex is. 

argumentatieschema benoemen. argumentatieschema benoemen. argumentatieschema benoemen. 

Argumenteren 3: argumentatie kritisch beoordelen 

In ontwikkeling In orde Uitstekend 

Ik kan de argumentatie in een 
tekst nog niet goed beoordelen. 

Ik kan de argumentatie in een tekst 
kritisch beoordelen op verschillende 
aspecten. 

Ik kan de argumentatie in een tekst 
beoordelen op verschillende 
aspecten, ook als deze moeilijk 
geschreven is. 

Ik kan een gegeven argumentatie 
vaak niet goed weerleggen en/of 
van kanttekening voorzien. 

Ik kan een gegeven argumentatie 
vaak goed weerleggen en/of van 
kritische kanttekening voorzien. 

Ik kan een gegeven argumentatie 
vrijwel altijd weerleggen en/of van 
kritische kanttekening voorzien. 

voorbeeld noemen.  voorbeeld noemen. 

Ik kan de drogredenen nog niet 
goed benoemen in een 
tekstfragment. 

Ik kan de drogreden benoemen in een 
tekstfragment. 

Ik kan de drogreden benoemen in 
een tekstfragment, ook als dit 
moeilijk geschreven is. 

 


