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Is een lockdown in Nederland noodzakelijk? 
 

COVID-19 (ook wel aangeduid als coronavirus) verspreidt zich razendsnel om ons 

heen. Op 12 december 2019 werd dit virus ontdekt in de Chinese stad Wuhan en in 

januari 2020 is de miljoenenstad in lockdown gegaan. Inmiddels hebben vrijwel alle 

landen te maken met corona. Vooral in Europa nemen het aantal besmettingen en 

doden fors toe. Terwijl in Wuhan al een tijdje geen nieuwe besmettingen zijn 

geconstateerd1.  Ik ben van mening dat een totale lockdown in Nederland op dit 

moment niet noodzakelijk is, omdat een algehele lockdown voor de Nederlandse 

bevolking eerder uitstel van executie betekent dan een oplossing biedt voor het 

bieden van weerstand aan het coronavirus.  

 

Intelligente lockdown 

De snelle verspreiding en de gevolgen van het virus hebben ertoe geleid dat er flinke 

maatregelen door de Nederlandse regering zijn genomen. Hierbij kan worden gedacht aan 

de anderhalve meter afstand en het sluiten van scholen en restaurants2. Deze maatregelen 

zijn er vooral op gericht om een piek in ziekenhuisopnames te voorkomen. In de hoop dat 

een meerderheid van de bevolking geleidelijk besmet raakt met het coronavirus en daarna 

immuun is3. Bij een totale lockdown wordt die groepsimmuniteit juist uitgesteld. Bovendien is 

de impact van een totale lockdown erg groot.  

 

Algehele lockdown 

Een totale lockdown in Nederland betekent immers de sluiting van alle winkels behalve 

supermarkten en apothekers. Dat alleen naar buiten mag worden gegaan om boodschappen 

te doen of om de hond uit te laten. De politie en het leger controleren de mensen op de 

straten en de grenzen met de buurlanden gaan dicht.  

 

Impasse 

Zoals hierboven aangegeven, heeft een lockdown een  grote impact op een land en de 

inwoners. Hoe langer de lockdown duurt,  hoe groter de gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan de 

economie of het psychologisch effect op de inwoners. De belangrijkste vraag is dan ook of 

een totale lockdown op dit moment noodzakelijk is in Nederland. Volgens viroloog Menno de 

Jong4 heeft een lockdown op dit moment geen toegevoegde waarde voor Nederland of 

andere landen, omdat op korte termijn geen vaccin beschikbaar is. Het vaccin zou pas over 

een jaar beschikbaar zijn. Dit zou betekenen dat Nederland een jaar lang in lockdown moet 

gaan om het coronavirus tegen te gaan. Komt de Nederlandse bevolking eerder uit de 

lockdown, dus eerder dan het vaccin beschikbaar is, dan begin je eigenlijk weer van voor af 

aan.  

 

 

 

                                                
1
 https://nos.nl/artikel/2327584-geen-nieuwe-besmettingen-gemeld-in-corona-epicentrum-wuhan.html 

2
 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-

coronavirus-onder-controle-te-krijgen 
3
 https://www.ad.nl/binnenland/over-groepsimmuniteit-en-het-nederlandse-coronabeleid-het-virus-

blijft-hier~aa55d987/ 
4
 https://www.parool.nl/nederland/geen-complete-lockdown-is-dat-verstandig-het-wordt-heel-

spannend~bc288f72/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 

https://nos.nl/artikel/2327584-geen-nieuwe-besmettingen-gemeld-in-corona-epicentrum-wuhan.html
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
https://www.ad.nl/binnenland/over-groepsimmuniteit-en-het-nederlandse-coronabeleid-het-virus-blijft-hier~aa55d987/
https://www.ad.nl/binnenland/over-groepsimmuniteit-en-het-nederlandse-coronabeleid-het-virus-blijft-hier~aa55d987/
https://www.parool.nl/nederland/geen-complete-lockdown-is-dat-verstandig-het-wordt-heel-spannend~bc288f72/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://www.parool.nl/nederland/geen-complete-lockdown-is-dat-verstandig-het-wordt-heel-spannend~bc288f72/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
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Kennis ontbreekt 

Daarentegen lijkt in Wuhan de lockdown een positief effect te hebben op de stad. Er zijn 

sinds lange tijd geen nieuwe besmettingen meer geregistreerd in de stad. De stad is nog tot 

officieel 8 april 2020 in lockdown. In mijn optiek is het echter te vroeg om te concluderen dat 

een tijdelijke lockdown, zoals in Wuhan, een maatregel is die Nederland moet volgen. Het is 

namelijk nog niet bekend of bewezen dat de tijdelijke totale lockdown in Wuhan de gevolgen 

van het virus in de toekomst beperkt nu de lockdown officieel vanaf 8 april 2020 wordt 

opgeheven.  

 

Conclusie 

Ik ben van mening dat een tijdelijke totale  lockdown in Nederland een maatregel is die 

Nederland kan nemen, maar op dit moment niet hoeft te nemen. Een langdurige algehele 

lockdown op dit moment is in mijn ogen niet nodig en noodzakelijk nu het vaccin niet op 

korte termijn beschikbaar is en een dergelijke maatregel verder vooral grote en langdurige 

gevolgen met zich meebrengt. 

 

- Einde - 

  

 

 

Erlisa 
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De mobiele telefoon op school 
 

Iedere scholier maakt gebruik van een mobiele telefoon. De mobiele telefoon zorgt 

voor verbondenheid tussen de verschillende leerlingen. Als scholier kun je een 

andere scholier er ook mee helpen. Ik ben dan ook voor het gebruik van mobiele 

telefoons op school.  

 

Mobiele telefoons tijdens de les 

Mobiele telefoons kunnen als belangrijk hulpmiddel gebruikt worden. Deze kunnen worden 

ingezet voor het makkelijker onthouden van de lesstof en voor het leren door bijvoorbeeld 

online quizzen, zoals Kahoot. Daarnaast kunnen leerlingen van verschillende aantekeningen 

foto’s maken. Dit kan handig zijn, zodat de leerling tijdens de les oplet en niet teveel bezig is 

met overschrijven en dus zo de stof beter meekrijgt. Als je de telefoon op een goede manier 

gebruikt, kan het de lessen versterken.  

 

Buiten lestijden een onmisbaar apparaat 

De mobiele telefoon wordt veelal gebruikt voor leuke dingen, maar kan op school ook goed 

van pas komen. Op een schooldag gebruiken veel scholieren vaak hun telefoon voor het 

kijken op hun online rooster, naar nieuwe cijfers en gemaakte aantekeningen, enz.  Tijdens 

de pauze kan de telefoon voor afleiding zorgen en maakt deze het mogelijk om weer even 

contact te hebben met andere mensen.  

 

Grote afleiding door mobiele telefoons 

Toch kent het telefoongebruik ook nadelen. Een mindere concentratie en meer afleiding 

kunnen een gevolg zijn van de mobiele telefoon. Het gezichtsvermogen van een leerling kan 

ook achteruit gaan. Als de docent vindt dat de telefoon weggestopt moet worden, is de 

leerling het daar vaak niet mee eens en gebruikt zijn of haar telefoon dus vervolgens 

stiekem. De afleiding komt echter niet perse door de telefoon. 

 

Ten eerste, de concentratie en afleiding hoeven  niet per direct het gevolg te zijn van de 

mobiele telefoon. Scholieren kunnen tijdens de les ook met elkaar gaan praten. Ten tweede, 

als een leerling minder goede ogen krijgt,  hoeft dit niet door de mobiele telefoon te komen. 

Dit kan ook komen door de digiborden en aangezien de mobiele telefoon de hele dag wordt 

gebruikt, maakt een uur meer of minder op het totaal ook niet meer het verschil. Tenslotte 

kun je het stiekeme gebruik van de telefoon ook oplossen. Er bestaan immers ook 

telefoonzakken; hierin worden dan de telefoons gedaan wanneer deze niet gebruikt worden 

tijdens de les.  

 

Ik kan als conclusie trekken dat de mobiele telefoon vooral nuttig is op school. Telefoons 

kunnen worden ingezet tijdens lessen om de lesstof makkelijker te verwerken als scholier. 

Ook zorgt het ervoor dat je makkelijk op tijd bij de volgende les kunt komen en kan zien dat 

er uitval is, doordat de roosters online staan. Bovendien kunnen alle nadelen die de telefoon 

met zich meebrengt, allemaal worden opgelost.  

 

 

- einde -  
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Bouwplan: 

 

Onderwerp: gebruik mobiele telefoons op school 

Doel: overtuigen 

Titel: de mobiele telefoon is niet te missen op school 

Hoofdgedachte: Mobiele telefoons moeten niet worden verboden tijdens de les 

  
 

 

Alix 
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Schooltassen van leerlingen 
 
Veel onderzoekers hebben onderzocht dat harde muziek op je oren slecht is en dat 
leerlingen en jongeren veel harde muziek luisteren. Maar wat niet onderzocht is, is 
wat voor een invloed het heeft op je lichaam als je zoveel boeken voor school moet 
meeslepen. Deze ervaring heb ik zelf ook al jaren! Ik bedoel kijk eens om je heen. s’ 
Morgens probeert iedereen zijn zware tas mee te slepen,  terwijl je al de informatie 
van die boeken in één laptop mee kan krijgen. Dus 'verplicht boeken mee naar 
school’ is onzin. 
 
Pakezel 
Ten eerste, al die boeken op je rug kan niet goed zijn voor je lichaam, terwijl een laptop 
comfort biedt. Een gemiddelde boekentas van een middelbare scholier weegt vaak 5 tot 
zelfs 10 kilo. Een laptop weegt slechts 600 gram. Die boeken op je rug kan niet goed zijn 
voor je  
Als we geen boeken meer hoeven te kopen,  bespaart ons dat geld 
 
Met een laptop kan je langer door dan met boeken. Boeken moeten om het jaar  
gewisseld worden en met een laptop kan je veel langer doen. Als je alles digitaal hebt,  
gaat alles sneller en heb je geen stapel papier meer nodig, dus is het ook beter voor het 
milieu. De informatie die je hebt opgeschreven gaat niet makkelijk verloren.  
 
Ook geeft de laptop zieke leerlingen de mogelijkheid om thuis de les mee te volgen. 
moeten  
Bovendien is digitaal de toekomst, dus moeten we weten hoe we met het internet om 
moeten gaan. alle de boeken afgeschaft worden  
 
Kwetsbaar 
Als de wifi het niet doet, kan je niet digitaal werken. En kan je les alleen mondeling door 
gaan. 
 
Als er een beschadiging op de laptop is zonder dat er een back-up is gemaakt,  zou het 
kunnen zijn dat de informatie verloren gaat. 
 
De leerlingen kunnen internet gebruiken tijdens een toets, maar via de laptop van de 
leerkracht kunnen bepaalde toepassingen geblokkeerd worden, zodat de leerlingen op het 
platform geen internet kunnen gebruiken. 
 
Laptop top 

Een laptop biedt meer comfort en het is een stuk goedkoper. Daarnaast is het internet de 

toekomst,  dus moeten we leren hoe we die moeten gebruiken. Alleen een laptop in de tas 

voorkomt ook rugklachten. Samengevat: de schoolboeken moeten worden afgeschaft! 

 

- einde - 

Puk 
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Kauwgom in de les 
 

Op het Jan van Brabant hanteren ze net zoals op veel andere scholen: geen kauwgom in de klas. Toch 

zijn er allerlei redenen om kauwgom in de klas wel toe te laten. Ik ben dan ook voor het toestaan van 

kauwgom kauwen in de klas: het levert betere prestaties op, meer ontspanning en minder honger. Het is 

goed voor de tanden en het beschermt de oren. Ik ben van mening dat dit genoeg redenen zijn om 

kauwgom in de les toe te staan. 

 

Betere prestaties 

Door het kauwen op kauwgom presteer je beter. Het is bewezen dat als je kauwt,  terwijl je huiswerk of leerwerk 

aan het maken bent,  dat je dan meer opslaat en onthoudt. Het is ook bewezen dat je door het kauwen een 

betere concentratie hebt. Heel veel mensen hebben namelijk last van te weinig concentratie. Kauwgom zou dus 

handig zijn voor hen,  zodat ze zich beter kunnen concentreren. 

 

Minder stress 

Als tweede vertel ik waarom kauwgom helpt tegen stress. Want het is ook bewezen dat kauwgom kauwen heel 

kalmerend is voor de meeste mensen. Ook dat is onderzocht. Een voorbeeld: in een onderzoek hadden ze 40 

studenten twee testen laten maken. De groep was verdeeld in twee groepen; één met kauwgom en één zonder 

kauwgom. De kauwende studenten deden het merkbaar beter en zij waren rustiger. 

 

Lichamelijk gezonder 

Je zou het in eerste instantie misschien niet denken,  maar kauwgom kauwen is ook goed voor je lichaam. 

Omdat je de hele tijd bezig bent met kauwen en slijm produceren zijn al je gezichtsspieren steeds in beweging. 

Daardoor helpt het een beetje om een minder grote onderkin te krijgen. Zelfs je oren worden beschermd tegen 

oorontsteking,  omdat er xylitol inzit en dat helpt daartegen. Het is ook nog eens goed voor je tanden, tenminste 

als je maar suikervrije kauwgom gebruikt. Voor school is het natuurlijk belangrijk dat het een uitlaatklep kan zijn 

voor het omgaan met prikkels in de klas, je krijgt geen droge mond tijdens het stilzitten en je hebt minder snel 

honger in de les. Super toch! 

 

 

Troep 

De reden waarom ik denk dat de school en de docenten kauwgom nog niet toegelaten hebben op school is  

omdat er misschien kauwgom onder de tafels wordt geplakt. Ik denk dat als het niet meer stiekem hoeft te 

gebeuren dat leerlingen het dan ook niet meer onder de tafels plakken. Als het toch gebeurt,  check dan meteen 

de tafels na de les. Zit het er dan onder, dan weet je wie het gedaan heeft en dan moet diegene het gewoon eraf 

halen en nablijven. Ter voorkoming kun je ook nog extra prullenbakken neerzetten.  

 

Zoals gezien,  heeft het kauwen van kauwgom alleen maar voordelen. Als je betere prestaties, minder stress en 

lichamelijke beweging ook belangrijk vindt, dan  kun je niet anders dan het hiermee eens zijn. 

 

 

- einde-  

 

Esmée 
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Bouwplan 

 

Onderwerp: kauwgom in de les. 

Tekstdoel: overtuigen voor kauwgom in de les. 

Hoofdgedachte: kauwgom in de les is toegestaan. 

 

 

Inleiding 1 Waarom moet kauwgom 
toegestaan worden? 

Betere prestaties, minder stress, minder honger, goed voor 
tanden. 

Middenstuk 2 Betere prestaties. Bewezen, beter geheugen, betere concentratie. 

 3 Minder stress. Kalmerend. 

 4 Lichamelijk gezonder. Helpt tegen onderkin, beschermt oren, minder honger, goed 
voor tanden,  prikkels afleiden. 

Slot 5 Troep. Kauwgom onder de tafel → meer prullenbakken, tafels 
checken, niet stiekem. 

 

 

Bronnen 

● https://grazia.nl/lifestyle/zo-kom-je-van-je-onderkin-af 

● https://www.oralb.nl/nl-nl/mondhygiene/mondproblemen/caries-tandbederf/kauwgom-goed-voor-tanden 

● https://www.medinello.nl/blog/train-hersenen-kauwen-stimuleert-geheugen-en-maakt-alert/ 
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https://www.medinello.nl/blog/train-hersenen-kauwen-stimuleert-geheugen-en-maakt-alert/
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Schoolpauzes 
 

Iedereen kent het wel. De pauzes op school zijn aan de krappe kant. Korte pauzes,  waarin je bijna geen 

tijd hebt om te eten en , als je geen brood bij je hebt, om wat gezonds te kopen. Wat is het effect van een 

langere pauze?  Dit is eens geprobeerd op een school in de VS,  waarbij een experiment werd gedaan 

waarin kinderen een langer pauze kregen om meer fruit te eten. Wat bleek? De kinderen aten inderdaad 

meer fruit dan ze eerst deden  tijdens  de kortere schoolpauzes. Een toename van  maar liefst 13%. Ook 

mij lijkt het heel handig om langer pauze en meer vrije tijd te hebben. Mijn stelling is daarom dat pauzes 

verlengd moeten worden. Ik ga vertellen waarom, want daarvoor zijn veel redenen te geven. 

 

Gezond en energiek 

Ten eerste heb je een langere eetpauze nodig om energiek te blijven. Onderzoekers van de VS deden een 

onderzoek. Het onderzoek ging over langere eetpauzes,  waarbij de borden van scholieren zes dagen lang 

werden geïnspecteerd. De pauze was 20 minuten. Daarna keken de onderzoekers of er een verschil was tussen 

deze leerlingen en de leerlingen die een langere pauze kregen. Er was best een groot verschil, want  er bleek 

meer gezond eten uit de kantine  op hun bord te liggen. Het aandeel was zelfs met 13% vergroot. Het zou dus  

heel goed zijn als kinderen langer schoolpauzes krijgen, omdat ze dan veel gezonder kunnen eten. Ze hebben 

dan ook meer tijd om goed te eten en hoeven niet gelijk alles naar binnen te proppen. Je voelt jezelf als je beter 

hebt gegeten ook energieker en je kunt beter opletten in de lessen. Dat is van groot belang. 

 

Betere concentratie, hogere cijfers 

Een langere pauze is één ding. Een tweede aspect is dat de pauzes ook frequent moeten zijn. Want na 

ongeveer 2 uur heb je een pauze nodig om je goed te concentreren. Je concentratie neemt vaak af als je 2 uur of 

langer aan het werk bent en dat kan ook gevolgen voor de cijfers hebben. Als je concentratie lager is,  ga je 

sneller fouten maken en het schrijven wordt veel zwaarder. Daarom hebben kinderen recht op meer pauzes van 

rond een kwartier. Pauze is belangrijk. Vooral voor de gezondheid heb je langere pauzes nodig. Dit vind ik heel 

belangrijk, omdat als je je niet goed kan concentreren of je gezondheid verslechtert dan haal je slechte cijfers. Je 

gaat dan ook niet meer goed opletten in de les. Langere pauzes zijn dus van groot belang. 

 

Natuurlijk zijn er ook leerlingen die er anders over denken. De schooldag wordt er natuurlijk wel iets langer door. 

Ook voor de schoolorganisatie betekent het meer geloop en extra roosteren.  Dat mag allemaal waar zijn, maar 

je bent toch vooral op school om te leren en je gezond te ontwikkelen? Nu dan, dat gaat dus beter met langere 

pauzes. Dat is in onderzoek bewezen.  

 

Samenvattend 

Langere pauzes helpen om meer energie te krijgen en fitter te zijn op het moment dat je in de les aankomt. Je 

concentratie verbetert en daardoor haal je betere cijfers. Daarom roep ik tot slot nog éénmaal: langere pauzes, 

betere cijfers!! 

 

- einde –  

 

Shiromenie 

 

 

 

 

 

 



 
10 

Bouwplan betoog: langere pauzes 

 

Onderwerp: Langere pauzes. 

Tekstdoel: Lezers overtuigen over langere pauzes. 

Hoofdgedachte: Pauzes moeten worden verlengd. 

 

Inleiding:  

Kortere pauzes waarbij je bijna geen tijd hebt om te eten en als je geen brood bij je hebt wat gezonds te kopen. 

Dit is eens geprobeerd op een school in de VS,  waarbij een experiment werd gedaan waar kinderen langer 

pauze kregen om meer fruit te eten. Wat bleek? De kinderen aten meer fruit dan ze eerst deden in kortere 

schoolpauzes met wel 13% meer. 

 

Middenstuk (met deelonderwerpen):  

1. energiek 

2. concentratie 

3. mijn standpunt 

 

Slot:  

Langer pauzes moet krijgen om meer energie te krijgen en fitter te worden als je in de les aankomt. Je 

concentratie verbetert, je haalt betere cijfers als je langere en meer pauzes hebt. Ten slotte is mijn uitsmijter: 

langere pauzes, betere cijfers!! 
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Alcohol onder jongeren 

 

Ik heb het in dit artikel over het alcoholgebruik van jongeren onder de 16 jaar. Het is volgens de 

Nederlandse wet niet toegestaan om drank onder je 16e te kopen en je mag het dan eigenlijk natuurlijk 

ook nog niet drinken,  maar het gebeurt toch. Daarom moet er strenger gecontroleerd worden op het 

alcoholgebruik onder jongeren jonger dan 16 jaar. 

 

Groeiend aantal jonge drinkers 

De hoeveelheid jongeren onder de 16 jaar die wel eens alcohol drinkt,  wordt elk jaar groter. Er is een onderzoek  

geweest naar het alcoholgebruik onder jongeren. Het onderzoek heeft uitgewezen dat op 15-jarige leeftijd al 50% 

van de jongeren regelmatig drinkt,  waarbij één op de tien 15-jarigen wel 10 glazen alcohol in een weekend 

drinkt. Maar zelfs op nog jongere leeftijd wordt er al gedronken. Eén op de vijf 10-jarigen heeft al eens alcohol 

gedronken te hebben en bij de 12 tot 13 jarige bleek dit aantal al gestegen naar een op de drie. 

 

Ik vind het raar dat het aantal jongeren onder de 16 jaar dat wel eens alcohol drinkt jaarlijks nog steeds 

toeneemt, terwijl de overheid zegt zo haar best te doen om het alcoholgebruik onder jongeren jonger dan 16 jaar 

tegen te gaan. Dat doen ze bijvoorbeeld door middel van reclames op televisie. Ook door het strenger 

controleren van supermarkten, cafés en disco’s, zodat de jeugd onder de 16 nog niet aan alcohol kan komen. 

 

Tal van gezondheidsproblemen 

Want mensen onder de 16 jaar  zijn nog steeds in de groei  en de hersenen en het lichaam ontwikkelen zich nog. 

In alcohol zitten stoffen die slecht voor je hersenen en de groei zijn. Dus als je al op jonge leeftijd begint te 

drinken, kun je daar later problemen mee krijgen.  Om te beginnen licht ik een paar voorbeelden van 

gezondheidsproblemen toe: 

- een aangetaste lever. Als je lever slechter wordt , leidt dat weer tot irritante gevolgen,  zoals:  misselijkheid, 

braken, geen eetlust, temperatuur verhogen en jeuk.  

- hersenbeschadiging. Na 1 of 2 glazen alcohol werken de hersenen al minder goed dan normaal. Als je vaak en 

veel drinkt,  tast dat de hersenen aan en kunnen er ook weer klachten ontstaan,  zoals: geheugenverlies, je 

reactievermogen wordt minder, hart- en vaatziekten, je weerstand wordt kleiner, concentratieproblemen, kanker. 

Daarnaast kunnen er nog veel meer problemen ontstaan.  

 

Kans op verslaving 

Als je al vroeg begint met drinken is de kans groter dat je later alcohol verslaafd raakt. Je gaat steeds vaker 

alcohol drinken, omdat je denkt dat het stoer is, of omdat je het gewoon lekker vindt. Het begint met 1 drankje 

per maand, dan wordt het er al 1 per week en zo gaat het steeds verder. Tot je beseft dat je opeens al 3-4 

glazen alcohol per weekend drinkt, terwijl je nog maar 13 jaar oud bent. Als je al zoveel drinkt,  terwijl je nog 

maar zo jong bent, drink je op latere leeftijd waarschijnlijk nog steeds even veel, en misschien nog wel meer. .Je 

hebt steeds meer alcohol nodig om hetzelfde effect te krijgen. Dat komt omdat je lichaam aan het alcohol went, 

dus als je al vroeg begint met het drinken,  heb je als je ouder wordt steeds meer alcohol nodig om je een beetje 

licht in je hoofd te voelen. En als je teveel alcohol binnen krijgt,  kunnen er weer allemaal nare gevolgen 

ontstaan. Dat hebben we hiervoor al vastgesteld.  Dus hoe eerder je begint, des te meer je later nodig hebt en 

dan vind ik dat 16 jaar  al jong genoeg is.  

 

Te makkelijk verkrijgbaar 

Tegenwoordig krijgen kinderen onder de 16 veel te makkelijk alcohol mee. Als een 14-jarige een biertje wil kopen 

in de supermarkt krijgt hij of zij het meestal gewoon mee,  zonder dat er naar een ID-kaart wordt gevraagd.  
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Sommigen zullen zeggen, anders verzinnen ze wel andere manieren om eraan te komen.  Ze gaan proberen 

stiekem aan alcohol te komen. In eerste instantie gaan ze  het gewoon proberen om het in de supermarkt nog 

mee te krijgen of anders vragen ze het aan een vriend die wel 16+ is. Dat komt waarschijnlijk inderdaad veel 

voor.  

 

Optreden 

Toch vind ik dus dat er strenger gecontroleerd moet worden op het alcoholgebruik onder de jeugd jonger dan 16 

jaar, omdat het nog veel te slecht voor hen is en omdat hun hersenen zich nog ontwikkelen. Ook is de kans 

groter dat ze later alcoholverslaafd worden. Ook moet er strenger gecontroleerd worden,  omdat ze het 

tegenwoordig nog veel te makkelijk meekrijgen en omdat ze steeds meer nodig hebben om hetzelfde effect te 

krijgen, wat weer tot problemen kan leiden.  

 

Drank hoort niet thuis in een jongere onder de 16 jaar: de hersenen hebben er last van, ze raken eraan verslaafd 

en het legt een bodem voor alcoholmisbruik op latere leeftijd. Optreden dus en de wet handhaven! 

 

 

- einde –  

Ema 
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Dierproeven 
 

Stel je eens voor…Je ligt op tafel, helemaal vastgebonden. Je kan niet bewegen. En stokjes in je ogen, 

waardoor je ogen open blijven. Dan komt een onderzoeker met een spuitje en laat een paar druppels in je 

ogen vallen. Het doet enorm veel pijn, maar je kunt natuurlijk niet knipperen door die stokjes in je ogen. 

Je zou het willen uitschreeuwen van de pijn, maar zelfs je mond is dichtgeplakt. En zo zal je de hele tijd 

pijn hebben tot de onderzoeker er echt mee stopt. Kun je je dit een heel klein beetje voorstellen? Volgens 

mij niet hoor en toch is dit het dagelijks leven van tientallen proefdieren. Daarom vind ik: dierproeven 

moeten afgeschaft worden. 

 

Niet vertaalbaar naar de mens 

Ten eerste worden dierproeven veelal gedaan om medicijnen of toepassingen van make-up te pre-testen. Van al 

de dieren wordt 46% gebruikt voor medisch onderzoek, wordt 11% voor giftigheid onderzoek gebruikt, 1% voor 

onderwijs en 42% voor wetenschappelijk onderzoek. En daarbij komt dat proeven niet altijd zinvol zijn, want 

dieren kunnen anders reageren op bepaalde stoffen dan mensen. Voor vele katten, honden, ratten, muizen, 

apen, paarden, vogels etc. betekent elke proef  hoe dan ook  een dagelijks terugkerende marteling.  

 

Onnodig dierenleed 

Ten tweede  worden er veel meer proefdieren gefokt dan er nodig zijn. Want jaarlijks worden er ongeveer 

750.000 van de 1 miljoen proefdieren gebruikt.  Het overschot blijft in gevangenschap of wordt gewoon vernietigd 

zonder gebruikt te worden. Dus voor een kwart miljoen (!) is het ronduit een zinloze handeling en dus heeft het 

niet veel zin om er zo mee door te gaan. 

 

Zeker ook omdat bij wetenschappelijk onderzoek de proefdieren meestal alleen worden gebruikt voor het 

bevredigen van de nieuwsgierigheid van wetenschappers. De wetenschappelijke proeven hebben vaak een 

twijfelachtig doel. Onderzoekers willen bijvoorbeeld wapens testen op dieren. Het dier is of gelijk dood (wat al erg 

genoeg is) of het bloedt dood in shocktoestand. 

 

Ten slotte hebben de proefdieren eigenlijk gewoon een gruwelijk leven. Ze zitten alleen of met vele lotgenoten in 

kooien, waarin ze zich nauwelijks kunnen bewegen. In de experimenten worden ze ingespoten met stoffen, 

moeten ze pillen slikken of wordt hun huid bestraald of verbrand. Giftigheidsonderzoeken zijn de meest 

gruwelijke en pijnlijke testen die er bestaan. Ik zal een  voorbeeld van zo’n dierproef beschrijven : zo doen ze 

huidirritatie-testen bij konijnen.  Hierbij  smeren ze op het konijn  stofjes die erg bijten en branden en daarna 

wordt het konijn goed in de gaten gehouden. Als de proef klaar is,  wordt het konijn dood gemaakt. Als er teveel 

of juist te weinig dieren doodgaan, wordt de test opnieuw gedaan. Net zolang tot de precieze dosis is gevonden,  

waarbij precies de helft van de dieren sterft. Dit kost enorm veel dierenlevens. 

 

Werkzame alternatieven 

Sommigen menen dat dierproeven noodzakelijk zijn.  Soms misschien, maar zeker niet in de genoemde omvang. 

Onderzoekers kunnen hun resultaten ook op veel grotere schaal delen. Bovendien mag je er niet zomaar van 

uitgaan dat data uit dierproeven zomaar te vertalen zijn naar de mens. Over de jaren heen zijn er daarom al heel 

veel alternatieven voor dierproeven ontwikkeld, die kunnen nog veel breder worden toegepast.  

 

Hopelijk hebben de net opgesomde dingen effect op het proefdiergebruik en  zijn de dierproeven in de toekomst 

niet meer nodig. Mijn stelling was en is: dierproeven moeten afgeschaft worden. 

 

- Einde –  

Emma 
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BOUWPLAN 

          A  B            C            D 

Inleiding 1 Hoe voelt het? Jezelf voorstellen als een proefdier. 

Middenstuk (met 
deelonderwerpen) 

2 
 
 
3 
 
 
4 

Argument Nr 1 
 
 
Argument Nr 2 
 
 
Argument Nr 3 

De experimenten zijn niet zinvol. 
 
Veel meer dan eigenlijk nodig is. 
 
Waarom er proefdieren zijn. 
 
Soms echt nodig  

Slot 5 Samenvatting De experimenten; gruwelijk leven; wat er 
gebeurd. 

 

MINDMAP (kladversie) 
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Reizen met het openbaar vervoer 

 

In Nederland kun je niet alleen lopend, met de auto of de fiets reizen,   maar ook met het openbaar 

vervoer. In de afgelopen jaren is het aantal bussen en het aantal  spoorlijnen voor treinen toegenomen. 

Bijna iedere plaats is tegenwoordig bereikbaar met de trein of bus. Er zijn in Nederland verschillende 

meningen over het openbaar vervoer. Ik vind dat er meer gebruik gemaakt moet worden van het 

openbaar vervoer.  

 

Gemakkelijk, voordelig en tijdbesparend 

:Om mijn mening te verdedigen zijn hieronder 3 argumenten omschreven  Drie keer hoera voor het openbaar 

vervoer.  

 

Allereerst, als je met de trein reist,  wordt er gemiddeld 75% minder CO2 uitgestoten ten opzichte van de 

gemiddelde auto. Het is dus ook een stuk beter voor het milieu,  wanneer mensen met de trein reizen in plaats 

van met de auto.  Daarnaast bespaart het ook een hoop fileleed,  wanneer er minder auto’s op de snelweg rijden 

in de ochtend- en avondspits en daarbij ben je minder afhankelijk van anderen, omdat het openbaar vervoer 

(bijna) altijd rijdt.           

 

Bovendien, in vergelijking met het gebruik van de auto is de trein niet veel duurder. Het is vaak zelfs nog 

goedkoper,  omdat je geen kosten hoeft te maken voor het parkeren. Bovendien kun je met een kortingskaart 

(die je voor 40,- per jaar kan kopen) met 40% korting reizen. Dit maakt het reizen nog een stuk goedkoper. 

 

Niet iedereen is het hier mee eens. Zo zeggen veel mensen die met de auto reizen,  dat het openbaar vervoer 

vaak last heeft van vertragingen en er hoge kosten verbonden zijn aan het gebruik van de bus en de trein. 

Vertragingen zijn natuurlijk niet te voorkomen,  maar een trein eerder pakken kan geen enkel kwaad. Wanneer je 

een trein eerder pakt,  ben je verzekerd dat je op tijd komt en bespaar je jezelf een hoop reisstress. 

 

Slot 

Samengevat: ik vind dat er meer gebruik gemaakt moet worden van het openbaar vervoer. Het reizen met het 

openbaar vervoer is veel beter voor het milieu en het bespaart veel irritaties op de weg. Ga voor  een beter 

milieu en kies dus voor het openbaar vervoer. 

- einde – 

Hamza 
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Bouwplan 

Onderwerp: Openbaar vervoer 
Tekstdoel: Lezers overtuigen over reizen met openbaar vervoer 
Hoofdgedachte: Openbaar  vervoer is milieuvriendelijk en goedkoop. 

A B C D 

Inleiding 1 Info over openbaar vervoer welk vervoer; iedere plaats bereikbaar; 
mening... 

Middenstuk 2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

Argument 1 
 
 
 
Argument 2 
 
 
 
Argument 3 
 
x 

CO2 uitstoot; milieuvriendelijk reizen; ten 
opzichte van auto….. 
 
Afhankelijkheid van anderen, fille creëren;  
ochtendspits-avondspits….. 
 
Gemaakte kosten; aanbevolen korting; stuk 
goedkoper….. 
 
 
Vertragingen 

Slot 5 Samenvatting Samengevat, openbaar reizen: 
milieuvriendelijk; kostenbesparend, 
tijdbesparend (fille);  

Bronnen: 
https://www.ns.nl/ 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaar_vervoer 

https://nl.wikipedia.org/wiki/File_(verkeer) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksbijdrage_voor_het_openbaar_vervoer 

 

 

Mindmap 

 
 

 

 

 

 

https://www.ns.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaar_vervoer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaar_vervoer
https://nl.wikipedia.org/wiki/File_(verkeer)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksbijdrage_voor_het_openbaar_vervoer
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Coronamaatregelen 

 

COVID-19 gaat door Europa en het lijkt wel of er net zoveel verschillende aanpakken zijn om het virus in 

te perken als dat er landen zijn die ermee kampen. Een globaal probleem kun je beter uniform 

aanpakken. Alle landen in Europa moeten dezelfde coronamaatregelen instellen. 

 

Samen sterk 

Het is verstandig dat alle Europese landen dezelfde maatregelen instellen, zodat er duidelijkheid is in alle regels. 

Door alle Europese landen dezelfde maatregelen in te laten instellen,  is er geen onenigheid over de regels per 

land. 

 

Daarbij komt dat wij één Europa zijn, zeker op economisch vlak. Handig is dan ook om dezelfde maatregelen en 

steunpakketten te maken voor bedrijven en burgers. Het kan immers niet zo zijn dat de KLM failliet gaat , doordat 

deze geen steun van de Nederlandse overheid krijgt, terwijl een Italiaans vliegtuigmaatschappij wel steun krijgt 

van haar overheid. 

 

Bovendien,  wanneer je uitgaat van één Europa,  kan er een eerlijke verdeling van medische apparatuur en 

medicijnen komen. Er zijn nu plekken met schaarste en andere locaties waar productie wordt opgestart. Nergens 

komen lijnen bij elkaar. Dergelijke gegevens moeten meer worden gebundeld, zoals ook de gegevens over de 

verspreiding en slachtoffers van het virus op één punt bij elkaar moeten komen. Hierdoor wordt het in de gaten 

houden van en het inspelen op de uitbraak duidelijker en inzichtelijker gemaakt. 

 

Al afdoende 

Sommigen zeggen dat het niet nodig is om van alles op te tuigen. Maatregelen zijn volgens hen niet nodig; als 

iedereen het coronavirus krijgt, sterft het virus immers vanzelf uit. Een kwestie van even aankijken dus, want ook 

nog door andere oorzaken kan het zijn dat het virus spontaan verdwijnt.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

doorwerking van gunstige weersomstandigheden.  

 

Te voorbarig 

Experts stellen hiertegenover dat als men wacht totdat iedereen het coronavirus krijgt, dat dit nog niet wil zeggen 

dat het virus hiermee uit de wereld is. We weten te weinig van deze ziekte af om geen duidelijke maatregelen te 

nemen. Als we dit niet doen,  is het bijvoorbeeld moeilijk om ervoor te zorgen dat het zorgstelsel het aankan. 

Wachten op een spontane verdwijning van het virus lijkt misschien een gunstig scenario, maar het virus is dan 

nog niet weg. Integendeel. De besmettingscyclus kan mogelijk weer opnieuw de kop opsteken, waardoor alles 

weer van vooraf aan begint waar dan ook ter wereld. Want hoe een en ander nog gaat verlopen, is voor Europa 

en ook voor de rest van de hele wereld nog steeds een raadsel. 

 

Keerzijde 

Een toenemend aantal mensen is echter van mening dat door de economie stop te zetten, het virus niet wordt 

gestopt.  Dat klopt. Door dit virus moeten we inderdaad niet ophouden met het normale leven, maar we moeten 

wel waar mogelijk aanpassingen doorvoeren om elkaar te helpen. Zodat de verspreiding in de hand blijft en dat 

de mensen weten waar ze aan toe zijn. Daarvoor dient  er  duidelijkheid te komen over bijvoorbeeld de aanpak. 

Die moet overal hetzelfde zijn, al stel ik wel daarbij dat er snel geschakeld dient te worden op locaties waar het 

aantal besmettingen hoog is, 
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Conclusie 

Mijn uitgangspunt blijft dat wanneer we samenwerken er uiteindelijk een beter resultaat kan komen. De ziekte 

stopt immers niet bij de grenzen! We zijn als Europa één, tenminste op economisch vlak. Hoe mooi zou het zijn 

om dit dan door te zetten naar echt een eenheid, zeker in deze moeilijke tijd. Elkaar helpen op Europees niveau 

is,  denk ik, altijd beter dan alleen landelijk. Het bereik is groter en door alles te bespreken, komt een oplossing 

beter binnen bereik. 
 

- einde -  

      

Ilse  

 

 

 

 

Inleiding 

 

 

 

● Stelling 

 

● Argumenten voor 

 

● Argumenten tegen 

 

● Argumenten tegen verwerpen  

 

● Conclusie 

 

 
 

Ik heb deze stelling gekozen, omdat deze op dit moment zeer actueel is. 

Er is veel op internet te lezen over deze pandemie . Pandemie: is een epidemie (= plotselinge stijging in 

ziektegevallen tot een buitengewone waarde, hoge aantallen personen treffend verspreid over een groot gebied) 

op wereldwijde schaal. 
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Vuurwerkverbod 

 

Ieder jaar wordt er druk gediscussieerd  over hét onderwerp: moet vuurwerk verboden worden? Er zijn 

veel partijen met verschillende standpunten die zich ermee bemoeien. De één vindt van wel. De ander 

vindt het onzin. En weer een ander bemoeit zich er helemaal niet mee. Ik wel: ik ben voor vuurwerk 

afsteken op een nieuwe manier. 

 

Op verkenning 

Afgelopen jaarwisseling zag iedereen tonnen geld de lucht in gaan. Maar ook heel veel geld bij komen. 

Misschien is het tijd om ons bezig te houden met de vraag: is vuurwerk een probleem en voor wie?   

 

Tijd voor verandering 

Een peiling van onderzoeksbureau ‘No Ties’ (in opdracht van GroenLinks-raadsleden) heeft aangetoond dat 

tweederde van de Nederlanders voor een vuurwerkverbod is. GroenLinks-raadslid de Bonte:’ ’De 

houdbaarheidsdatum van de Nederlandse vuurwerktraditie is verlopen. Het is hoog tijd dat die traditie wordt 

gemoderniseerd.’’  Maar zijn de media wel zo betrouwbaar? De peiling van ‘No Ties’ kwam regelrecht van de 

site van Maurice de Hond. Rond de jaarwisseling kopten de media ook alleen nog maar negatieve berichten 

over vuurwerk. Typ bij Google ‘vuurwerkverbod’ in en de eerste 2 pagina’s   krijg je alleen negatief  nieuws 

over vuurwerk te zien.  

 

Gewoon doorgaan 

Maken de media zich niet te druk over een vuurwerkverbod? In hoeverre beïnvloeden de media de mening van 

de Nederlanders? Is vuurwerk wel zo slecht? Stel je voor: een jaarwisseling zonder enig moois en sierlijks. 

Want volgens een andere peiling op ad.nl vond 52% (19.000 stemmen) het verbod ‘onzin’.  Ten gevolge 

daarvan raken waarschijnlijk veel mensen werkloos. Denk aan vuurwerkketens en particuliere vuurwerkzaken. 

Een voor hen belangrijke bron van inkomsten zal immers worden weggehaald. Winkels zoals tuincentra of 

bouwmarkten verdienen ieder jaar grof geld aan de vuurwerkverkoop. Maar vooral de vuurwerkketens zullen 

werkloos raken, want die halen hun opbrengst geheel en al  uit de vuurwerkverkoop. Bovendien vinden 

mensen het leuk om vuurwerk af te steken. Kijk alleen al naar hoeveel geld er is uitgegeven aan vuurwerk 

afgelopen 31 december. Je besteedt toch je geld niet aan iets wat je niet leuk of mooi vindt? 

 

Twee kanten van de medaille 

Er raken echter ieder jaar mensen gewond door vuurwerk door rondvliegende vuurwerkdelen of een 

zelfgemaakte bom. Elk jaar opnieuw weer zie je op het Nieuwsjournaal dat er weer iemand zijn oog is verloren. 

Of iemand is een paar vingers kwijt. Mooi heeft dus ook een keerzijde. Maar als je kijkt naar de leeftijden van 

de slachtoffers dan bevinden die zich in de tienertijd. Jongeren gaan experimenteren met vuurwerk en dan kan 
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het misgaan. Dus het vuurwerk op zichzelf richt niet zozeer de meeste schade aan. Dat zijn doen de mensen 

zelf. 

 

Compromis 

Enerzijds zijn er dus mensen die het mooi geweest vinden met al dat vuurwerk.  Anderzijds vinden veel 

mensen het leuk en een mooie traditie. Een jaarwisseling zonder spectaculair vuurwerk is ook niet voor te 

stellen. Maar misschien is er een middenweg. De regering zou vuurwerk overdag kunnen verbieden. Zo zou je 

het slachtofferaantal kunnen laten dalen. Jongeren experimenteren namelijk veel meer overdag dan ’s avonds. 

Een vuurwerkverbod overdag zou wel betekenen dat er minder geld wordt uitgegeven,  maar ’s avonds hoef je 

helemaal niets te missen.  

 

Conclusie 

Het is jammer voor de vuurwerkhaters,  maar het vuurwerk is nou eenmaal een Nederlandse traditie die we 

nog zeker de komende 10 jaar moeten houden. Het kan veilig! Nee, vuurwerk mag niet verdwijnen. 

 

- einde –  

 

 

Jelte 

 
 
 
 
Bouwplan:  
 
Samenvatting: 
Op oudejaarsavond wordt er veel vuurwerk afgestoken om te vieren dat het nieuwe jaar begint maar is het wel 
veilig. Er wordt steeds meer geklaagd over vuurwerk omdat mensen het gevaarlijk vinden, en er gebeuren ook 
veel ongelukken. 
 

Stelling: 
Ik vind dat er niet een totaal vuurwerkverbod moet komen, maar dat er overdag dus tot 20:00 geen vuurwerk 
mag worden afgestoken en als de politie je dan betrapt dat je dan een boete krijgt. 
 
Voor Argumenten: 

1. Het is een traditie. 
2. Het is mooi. 
3. Plezier. 

 
Tegen argumenten en verwerkende argumenten. 

1. Veiligheid. 
2. Vandalisme. 
3. Ziekenhuizen lopen vol. 

 
Verwerkende argumenten van de Tegen argumenten: 

1. Eigen risico. 
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2. Hogere boetes, en meer politie die controleert. 
3. Meer bedden klaar maken voor oudejaarsavond. 
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Formule 1 
 

De Formule 1 is een sport die officieel in 1950 van start is gegaan. Dat seizoen begon met 7 races en 

duurde iets minder dan een half jaar (13 mei - 3 september). In 2020 staan dit jaar 22 races op de 

planning,  waarvan elke race in een ander land verreden wordt.  Zo ook in Nederland. Maar tot nu toe zijn 

wegens het Coronavirus (Covid-19) alle races tot en met 7 juni afgelast of uitgesteld naar later in het 

seizoen. Ik vind dat de races doorgang kunnen vinden, maar verreden moeten worden zonder het publiek 

erbij. 

 

Gedupeerde liefhebbers 

De komst van Covid-19 dreigt roet in het eten te gooien. Want met de anderhalvemeter-samenleving zijn alle 

grootschalige evenementen opgeschort. Dat is natuurlijk vreselijk jammer, zeker nu alle mensen thuis niks te 

doen hebben (op werken en school na), Juist nu hebben liefhebbers behoefte aan wat meer entertainment op de 

televisie om zichzelf mee te vermaken. Waarom niet creatief denken en een evenement via tv organiseren en dit 

exclusief aanbieden aan alle kaarthouders? 

 

Op afstand meeracen 

De echte coureurliefhebber heeft  immers vast wel interesse in een exclusief  Formule 1-arrangement.  Dan heb 

je toch een mooi evenement, ook al is het voor de tv. Want degenen die zo gelukkig waren een toegangskaart te 

bemachtigen, zijn natuurlijk zwaar gedupeerd bij een lockdown.  Als de races afgelast worden,  krijg je immers 

geen geld terug, want dat hebben de beheerders niet. Ze hebben namelijk geen inkomsten, omdat  ze al flink 

hebben geïnvesteerd in de Grand Prix. 

 

Miljoenenverlies voorkomen 

Er is immers door de verschillende beheerders van circuits al miljoenen euro’s in geïnvesteerd in de 

voorbereiding van de Grand Prix. Als ze het zouden aflassen,  is al dat geld verloren. Ga maar na: wanneer de 

races niet doorgaan, heeft niemand inkomsten, want ook de coureurs krijgen dan natuurlijk  niet betaald. Er zijn 

in totaal 10 teams die meedoen aan de races, waarbij  elk team 2 coureurs bevat. De teams krijgen niet betaald 

en natuurlijk het bijbehorende personeel niet. Maar ook de mensen die erin geïnvesteerd hebben,  krijgen niks 

binnen. Dus afgelasten levert alleen maar verliezers op.  

 

Niet laten kisten 

Of de races gewoon door kunnen gaan zonder publiek is natuurlijk een terechte vraag. Wat nou als er iemand in 

het personeel corona heeft, dan kan dat team niet meer meedoen en in het slechtste geval kan er  dan dadelijk 

helemaal niemand meer rijden.Toch, als je om elke sessie controles laat doen op personeel om het zo veilig 

mogelijk te houden, zijn de risico’s in te perken. Zorg voor elk personeelslid voor een back-up; houd streng 

toezicht en test bij aanvang  iedereen. Want de veiligheid van alle mensen staat natuurlijk voorop. Bij de minste 

verdenking wordt iedereen meteen vervangen. Maar met goede maatregelen, streng toezien op gedrag en geen 

publiek hoeft het helemaal zover niet te komen en is er geen reden voor een algehele lockdown. Onder strenge, 

aangepaste condities kan de race der races  dan ook in 2020 verantwoord in Zandvoort worden verreden.  

 

Conclusie  

De koningsklasse van de autosport - de Formule 1 - kan met de nodige scherpe maatregelen absoluut doorgaan. 

Weliswaar zonder publiek, Hoewel, dat zit als special gast op de eerste rang prinsheerlijk thuis voor de buis. 

 

 

 

 



 
24 

Bronnen: Formule 1 app → App Store & Google Play Store 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Formule_1_in_1950 

https://racingnews365.nl/dit-zijn-de-enorme-logistieke-uitdagingen-voor-een-formule-1-team. 

 

 

- einde –  

 

Luuk 
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Vuurwerk 
 

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling en zorgt voor een feestelijke opening van het nieuwe jaar.  Hoewel, 

zo feestelijk is het niet altijd. Afgelopen Nieuwjaar zijn er 396 mensen ernstig gewond geraakt. Het is ook 

nog eens heel slecht voor het milieu en het zorgt ook voor heel veel materiële schade,  omdat sommige 

mensen het leuk vinden om vuurwerk in bijvoorbeeld een brievenbus of een auto te gooien.  

 

Veel gewonden 

Door vuurwerk vallen er jaarlijks veel gewonden en dan hebben we het niet alleen over mensen. Ook dieren zijn 

vaak de dupe van vuurwerk. Vogels die zoals gewoonlijk in de lucht vliegen, worden vaak geraakt door vuurwerk. 

Vuurwerk afsteken gaat vaak mis of er wordt illegaal vuurwerk afgestoken dat te zwaar is,  waardoor er veel 

mensen door worden geraakt. Ook hebben mensen te weinig bescherming, zoals een bril. Er vallen hierdoor dus 

veel gewonden en die moeten dan meestal met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. De helft van de 

gewonden raakt gewond door vuurwerk dat ze niet zelf hebben afgestoken. 

 

Politie- en ambulancepersoneel worden overbelast 

Politieagenten en ambulancepersoneel worden overbelast,  doordat er te veel mensen geholpen moeten worden. 

Ze hebben daarvoor  vaak te weinig mensen of vervoermiddelen.  Er wordt ook nog eens heel veel geweld 

gebruikt bij Nieuwjaar,  ook tegen politieagenten. Politieagenten, ambulancepersoneel en brandweermannen 

kunnen ook niet altijd vrij nemen om gezellig met hun familie Nieuwjaar te vieren,  omdat ze extra diensten 

moeten draaien door het vuurwerk. Dit alles kost veel geld. De materiële schade was 15 tot 20 miljoen afgelopen 

jaarwisseling. Ik vind dan ook dat vuurwerk verboden moet worden. 

 

Schadelijk voor het milieu 

Vuurwerk is ook nog eens slecht voor het milieu,  omdat er heel veel giftige stoffen en zware metalen in zitten. In 

de eerste 2 uur van het nieuwe jaar is daardoor ook de fijnstof 30 keer hoger dan normaal. Het inademen van 

zoveel fijnstof is heel slecht voor je gezondheid. Door knalvuurwerk komt er ook nog eens heel veel plastic en 

andere afvalstoffen het milieu in.  

 

Sommigen vinden dat vuurwerk er gewoon bij  hoort. Dan ga je er ook in mee dat dit soort dingen plaatsvindt. 

 

Conclusie 

Kortom, ik vind dat vuurwerk met Nieuwjaar verboden  moeten worden,  omdat het slecht is voor het milieu door 

de giftige stoffen die erin zitten, het slecht is voor de gezondheid en er vallen heel veel gewonden tijdens 

Nieuwjaar waardoor agenten, ambulancepersoneel en brandweermannen het te druk hebben tijdens Nieuwjaar.  

 

 

- einde –  

Manon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
26 

Bouwplan 

Onderwerp :  vuurwerk verbod 
Tekstdoel : overtuigen 
Hoofdgedachten : vuurwerk verbieden 

A B C D 

Inleiding 1 Waarom moet vuurwerk 
verboden worden. 

Veel gewonden, slecht 
voor het milieu, zorgt 
voor veel materiële 
schade. 

Middenstuk met 
deelonderwerp 

2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

Veel gewonden 
 
 
 
 
 
Politie/ambulance 
worden overbelast 
 
 
Schadelijk voor milieu 

Door te heftig vuurwerk, 
te weinig bescherming, 
weinig afstand. 
 
 
Veel mensen hebben 
hulp nodig, er is veel 
geweld. 
 
Slecht voor de  
lucht, zitten giftige stoffen 
in  

Slot 5 Samenvatting Kortom het is slecht 
voor de gezondheid 
van mensen, slecht 
voor het 
milieu/dieren 

 

 

 
Bronnen 

https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/spullen-en-diensten/vuurwerk/ 
https://nos.nl/artikel/2266153-aantal-ernstig-gewonden-door-vuurwerk-in-zes-jaar-
gehalveerd.html 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/schade-jaarwisseling-15-tot-20-miljoen-euro-
exclusief-vonkenregen-scheveningen~b40ce607/ 
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Muziek luisteren in de klas 
 

Thuis kan ik het beste studeren met mijn favoriete muziek op de achtergrond. Nu zou het mooi zijn als 

dat op school ook mogelijk was, maar helaas. Als leerlingen in de klas vragen of ze muziek mogen 

luisteren, komen leraren vaak met het excuus: “Nee, dat is slecht voor je concentratie” of “Nee, dat leid 

je af van je werk”. Er zijn zelfs docenten die zeggen: “Nee, want het is onderzocht dat kinderen daardoor 

slechter presteren”. Hier ben ik het  niet mee eens en dat laatste is niet eens waar. Ik ben van mening dat 

je door het luisteren naar muziek, je huiswerk juist beter kunt maken. Luisteren naar muziek in de klas, 

mijn idee.  

 

Rust voor medeleerlingen 

Ten eerste, als wij in de klas van een docent toestemming krijgen om muziek te luisteren, is het veel stiller dan 

dat we dat niet mogen. De volgende les blijkt meestal dat bijna alle leerlingen het huiswerk af hebben, doordat er 

in de les al veel aan is gewerkt . Als kinderen muziek beluisteren met een koptelefoon is het namelijk veel stiller 

in de klas. Dit heeft dus ook voordelen voor leerlingen die geen muziek luisteren. Doordat het zo stil is, worden 

zij niet steeds uit hun concentratie gehaald. Hierdoor hoeven de leerlingen die geen muziek luisteren, niet steeds 

op te kijken vanuit hun opdracht en kunnen zij zich beter focussen op een opdracht, zonder te worden afgeleid 

door dingen die om hen heen gebeuren.  

 

Rust voor docenten 

Ten tweede biedt het luisteren naar muziek met koptelefoon op ook voordelen voor de leerkrachten. Het luisteren 

naar muziek brengt leerlingen in een rustig werktempo, doordat de leerlingen niet steeds worden afgeleid door 

de dingen die om hen heen gebeuren. Leraren kunnen verder gaan met het nakijken van een toets, het 

voorbereiden van de volgende les of het ondersteunen van kinderen die extra aandacht  nodig hebben. 

 

Rust in jezelf 

Bovendien blijkt  uit heel veel onderzoeken dat muziek absoluut een positief effect heeft op de leerprestaties . 

Want leerlingen ervaren minder stress door muziek en de meesten  krijgen er een beter gevoel van. Hierdoor zit 

iedereen lekker in zijn vel en dan kan je dus beter leren.  

 

Tot slot, nog één ding: veel ouders raken geïrriteerd als hun kind tijdens zijn schoolwerk naar muziek luistert. 

Toch is er bewijs dat je door het luisteren naar muziek je  langer kan focussen op je lees- of leerwerk. Met 

dezelfde energie kun je dus veel langer en dus meer leerstof in jezelf opnemen en is muziek beluisteren met 

koptelefoon  in tegenstelling tegen tot wat docenten en ouders zeggen geen afleiding, maar juist iets wat je kan 

helpen om je te concentreren.   

 

 

Conclusie 

Muziek in de klas, daar zit muziek in. Voor docenten, voor leerlingen, voor iedereen!  

 

 

- einde –  

Narmin 
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Schoolkleding 
 

Ik maak een rondje door de schoolkantine. Wat ik zie? Meisjes met mooie rokjes, jongens met gave 
broeken, echt leuke kleren! Maar als ik even goed kijk, zie ik hier en daar veel te korte rokjes, T-shirts 
en truien met grove teksten, een meisje met een string aan die ongeveer vijf centimeter boven haar 
broek uitsteekt en meisjes met naveltruitjes. Dat sommige scholieren er zo bijlopen vind ik echt niet 
kunnen. Daarom hebben sommige scholen een oplossing bedacht: het kledingvoorschrift en op 
sommige scholen zelfs het schooluniform. 
 
Schooluniform, waarom? 
Het gebeurt tegenwoordig vaak dat jongeren te bloot gekleed gaan. Het kan voor een aantal leerkrachten, 
maar ook voor leerlingen storend en afleidend zijn dat sommige scholieren er te bloot bijlopen. Ook kun je 
soms aan kleren zien hoeveel geld mensen te besteden hebben. Dat is één van de redenen waarom sommige 
kinderen worden gepest. Daarom is op veel buitenlandse scholen, zoals in Engeland en België het dragen van 
een schooluniform al jaren verplicht. Het zou de verschillen tussen arm en rijk minder duidelijk laten zien en 
iedereen zou er netjes bijlopen. 
 
Schooluniform, de nadelen 
Als je een schooluniform zou gaan invoeren,  heb je niet meer aan wat je zelf mooi vindt. Dat vind ik juist zo 
belangrijk,  want je hoeft er niet hetzelfde als iedereen bij te lopen. Als je een schooluniform zou gaan 
invoeren,  is dit niet meer mogelijk. Ik denk dat je alleen maar meer gerespecteerd wordt, wanneer je jouw stijl 
uit door middel van je kleren. Dit is dus een groot nadeel van het invoeren van een schooluniform.  
 
Ook gaat een schooluniform erg veel geld kosten. Want je hebt niet alleen voor de winter, maar ook voor de 
zomer een uniform nodig. Het schooluniform moet - net als gewone kleren – gewassen worden. Daarnaast kan 
ik me niet voorstellen dat scholieren na schooltijd nog met het uniform willen rondlopen. Je hebt dus ook nog 
seizoens- en vrijetijdskleding nodig. Dit gaat bij elkaar een heleboel kosten.  
 
Al met al zitten er een hoop nadelen vast aan het invoeren van een schooluniform.  
 
Schooluniform, de voordelen. 
In Nederland is er enerzijds een groep mensen die een laag inkomen heeft. Dit kan door van alles komen: 
werkloosheid, ziektewet en noem maar op. Die groep mensen heeft al moeite genoeg om voor zichzelf te 
voorzien in de basisbehoeften en zij hebben daarom vaak minder geld over om echte merkkleding te kopen. 
Anderzijds zijn er veel gezinnen waar veel geld verdiend wordt. Die mensen kopen vaak duurdere kleding. 
Omdat er tussen die twee groepen nogal een groot verschil in kleding zit, ontstaat er soms pestgedrag. Als er 
een schooluniform ingevoerd zou worden, zou het pesten waarschijnlijk ophouden,  omdat iedereen er 
hetzelfde bijloopt. Ook zijn de verschillen tussen rijk en arm dan minder goed te zien. Iedereen ziet er immers 
hetzelfde uit en dat is misschien wel een voordeel. Al weegt dit niet op tegen de extra kosten voor velen. Een 
duidelijk kledingvoorschrift lost mogelijk ook veel op. 
 
Conclusie 
Ik vind het niet verstandig om een schooluniform in te voeren. Zelf zou ik eerder denken aan een 
kledingvoorschrift: een paar duidelijke regels over wat je wel en niet mag dragen als je op school bent. Dit helpt 
volgens mij net zo goed tegen het dragen van te blote truitjes en T-shirts met grove teksten en je kunt je eigen 
kledingstijl behouden. Dus wat mij betreft: geen schooluniform, wel een kledingvoorschrift! 
 
 

- einde –  

Thijmen 
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Dieren in nood 
 

Er zijn verschillende organisaties tegen het mishandelen van dieren en het uitsterven van dieren. Je hebt 

bijvoorbeeld  WNF, Greenpeace, IFAW en nog veel meer. Ik vind het werk dat die organisaties doen heel 

erg goed,  omdat ze dieren in nood helpen. Hulp aan dieren in nood is hard nodig.  

  

Ijsberen redden 

Organisaties ter bescherming van dieren doen namelijk bijzonder goed werk, omdat ze dieren in nood helpen.  

Het WNF heeft bijvoorbeeld nu een actie ‘Red de ijsbeer’.  Die actie hebben ze, omdat het slecht gaat met de 

ijsbeer,  want de poolkappen smelten en straks heeft de ijsbeer geen plek meer om te leven. 

 

Zeehondjes beschermen 

De organisaties zetten zich ook in om dierenmishandeling te stoppen.   Zeehondjes worden bijvoorbeeld 

mishandeld. Ze worden geknuppeld tot  ze dood gaan. De jagers knuppelen de zeehondjes de hersenen in. Ze 

schieten namelijk niet  om te voorkomen dat er bloed op de vacht komt. Dat is wel erg zielig vind ik, want dan 

gaan ze niet in één keer dood en moeten ze lijden. Als de zeehondjes zijn doodgeknuppeld,  worden ze eerst 

gevild en daarna klaargemaakt om als bont verkocht te worden. Jagers doen dit,  omdat ze de vacht van de 

zeehondjes willen verkopen en daar kunnen ze veel geld mee verdienen. Vooral de jonge zeehondjes worden 

vermoord, want zij hebben nog een mooie en zachte vacht. 

 

De oudere zeehonden hebben hun vacht al wat langer en bij hen is deze dus al minder mooi. De oudere 

zeehonden worden ook vermoord. Niet voor de huid,  maar voor de penis; want in Azië geloven de mensen dat 

ze er zogenaamde liefdesdrankjes van kunnen maken. Ik vind dat erg dom,  want ik geloof niet in 

liefdesdrankjes.  

 

Het jagen op zeehonden is in bijna de hele wereld verboden behalve in Canada. Er worden daar dus ook jaarlijks 

nog duizenden zeehonden vermoord. Ik hoop dat het niet meer lang duurt voordat het ook in Canada verboden 

is om zeehonden te knuppelen.  

 

Straf 

Een ander voorbeeld van dierenmishandeling is de bontindustrie: hierbij worden dieren gefokt en gedood om 

kleding van te maken. De dieren leven kort en verschrikkelijk. Voor een bontjas zijn bijvoorbeeld wel 120 

chinchilla’s nodig of wel 80 vossen. Als je dieren mishandelt , is het daarom terecht dat je straf krijgt.  De 

maximale gevangenisstraf voor het mishandelen of verwaarlozen van een dier is drie jaar of een maximale 

geldboete van € 19.500.  

  

Allemaal meehelpen 

De dierenhulporganisaties kunnen het echter niet alleen.  Je hoeft niet perse aan een actie mee te doen; je kunt 

altijd wel wat doen. Wat kun je eraan doen ?  

* bel de dierenbescherming bij een dier in nood; 

* dien een klacht in bij de politie bij mishandeling; 

* doneer. Het bedrag mag je dan zelf bepalen. Je kan geld doneren door de site van het WNF (of een van de 

andere organisaties) te bezoeken.  

 

Ik vind dierenmishandeling dus slecht. Het moet echt stoppen en wel nu! Help dus ook mee en steun een 

organisatie!  Word ook lid en help de dieren in nood! 

- Einde –  

Yüksel 
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Dierenmishandeling 

Ik ga het vandaag hebben over dierenmishandeling en mijn deelonderwerpen zijn: 

Zeehonden knuppelen, Dierenorganisaties 

Ik heb deze deelonderwerpen gekozen, omdat ik het erg vind dat dieren worden mishandeld en gebruikt voor de 

lol van mensen, voor kleding. Ik heb dierenorganisaties gekozen, zodat je ook kan lezen dat er iets tegen het 

mishandelen wordt gedaan. 

 

Als je dieren mishandelt ,dan volgt er een straf zoals  de maximale gevangenisstraf voor het mishandelen of 

verwaarlozen van een dier . Dat is drie jaar of een maximale geldboete van € 19.500 

 

Wat kun je er aan doen ? 

*bel de dierenbescherming 

*dien een klacht in bij de politie 

 
 

Inleiding: het goede werk van dierenorganisaties en de noodzaak van  

dierenbescherming en dierenmishandeling voorkomen. Steun de 

dierenorganisaties. 

1.Argument: ze voorkomen smelten van de ijskappen en zorgen ervoor 

dat de ijsbeer blijft bestaan. 

2.Argument: ze voorkomen dat zeehonden worden doodgeknuppeld.  

Voorbeelden van dierenmishandeling. Het is dus goed dat de organisaties  

mensen die mishandelen aanklagen, zodat ze flink worden bestraft.   

3.Argument: ze hebben voor hun goed werk geld nodig, dus doneer.  

Slot: ik ben tegen de mishandeling van dieren en voor beschermende 

dierenorganisaties. Dus doneer.  
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Nationale feestdagen en het Suikerfeest 
 

In een multiculturele samenleving zoals in Nederland moeten alle mensen elkaars normen en waarden 

respecteren. Over een week is het Pasen, dat betekent eitjes eten en een vrije dag. Je hoeft geen christen 

te zijn om met Pasen vrij te zijn, dus kunnen ook niet-islamieten vrij zijn op een islamitische feestdag. 

Wat Pasen is voor de christenen, is het Suikerfeest voor de islamieten. Daarom vind ik dat het 

Suikerfeest naast de christelijke feestdagen een nationale feestdag moet worden. 

 

Wederzijds respect 

Allereerst vormen de islamieten in onze samenleving geen onbelangrijke groep meer. Zij verdienen onze 

aandacht en ons respect. Precies zoals de niet- moslims van andere geloofsgroepen dat verdienen. Als symbool 

voor ons samenleven en als teken van vriendschap wil ik daarom pleiten voor een nationale islamitische 

feestdag. 

 

Gelijk behandelen 

Ten tweede: als islamieten zien dat er ook rekening met hen wordt gehouden,   kunnen zij makkelijker in de 

Nederlandse samenleving integreren. Ik vind echter dat integratie niet volledig van een kant moet komen. Door 

de invoering van een nationale islamitische feestdag laat je als samenleving als geheel zien dat je de integratie 

serieus neemt. Een toelichting: het Suikerfeest is een islamitisch feest en vindt plaats na de ramadan. Bij de 

ramadan mogen moslims van zonsopgang tot zonsondergang uit geloofsovertuiging niet eten. Dit wordt 

afgesloten met het Suikerfeest, een dag als een soort van beloning voor het vasten. Deze dag leent zich dus 

goed voor een nationale feestdag.  

 

Goed in te passen 

Natuurlijk kan de overheid mensen niet verplichten tot het nationaal vieren van een religieus feest, maar ze moet 

wél de mogelijkheid geven om ook een  niet-christelijk feest nationaal te vieren. Daarom vind ik dus dat het 

Suikerfeest naast de christelijke feestdagen een nationale feestdag moet worden. 

 

Natuurlijk zijn er altijd mensen die er anders over denken of die praktische bezwaren hebben. Bijvoorbeeld dat 

het Suikerfeest nooit op dezelfde dag valt, omdat het feest ter afsluiting van de ramadan is, die elk jaar een 

maand opschuift. Misschien is het sommige mensen ontgaan, maar de christelijke feestdagen, zoals Pasen, 

Pinksteren en Hemelvaart vallen ook elk jaar op een andere datum. Dus een islamitisch feest dat elk jaar op 

andere dag valt,  moet ook geen problemen opleveren. 

 

Suikerfeest! 

In een multiculturele samenleving zoals in Nederland moeten alle mensen elkaars normen en waarden 

respecteren,  toch? In Nederland moeten dan ook alle mensen in de gelegenheid worden gesteld om een 

belangrijke feestdag nationaal te kunnen vieren. Zo ook het Suikerfeest. Niemand levert feestdagen in, iedereen 

viert naar keuze en gaat er dus op vooruit.  

 

- einde –  

Youssra 
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BOUWPLAN 

           A    B            C                        D 

Inleiding 1 Wat wil ik? Het Suikerfeest moet een nationale feestdag 
worden. 

Middenstuk 2 
 
 
3 

Argument 1 
 
 
Argument 2 
Tegenstanders 

We – alle mensen -  moeten elkaar aandacht 
geven en elkaar respecteren. 
 
We moeten integratie van allebei serieus 
nemen. 

Slot 4 Geen probleem. Het feest kan geen probleem opleveren. 
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Coronavirus 

 
De maatregelen rondom het coronavirus worden steeds beter begrepen. We moeten nu binnen blijven, winkels 

gaan dicht en iedereen moet 1.5 meter afstand van elkaar houden. Maar toch zijn er mensen die dit niet doen. 

Iedereen moet zich aan de maatregelen houden om het verspreiden te voorkomen. Iedereen! 

 

1. Thuisisolatie voorkomt verspreiding 

Dit moet echt beter gesnapt worden! Mensen moeten uitkijken waar ze heen gaan en niet te veel naar 

buiten gaan. 

 

2. Mensen moeten de regels beter volgen 

Dit geldt voor iedereen. Hoe? Was gewoon goed en lang je handen en  gebruik daarbij alcohol om je 

handen te reinigen. Dus let eigenlijk gewoon goed op je hygiëne! 

 

3. Kinderen spelen en ontmoeten elkaar alleen in hele kleine groepen  

Kinderen mogen wel buiten spelen, alleen niet in al te grote groepen. Grote groepen bevorderen het 

verspreiden van het coronavirus. Als de kinderen klaar zijn met buiten spelen, geldt ook voor hen: was 

goed je handen, want  het virus kan 3 dagen op speeltoestellen, bijvoorbeeld het metaal ervan, blijven 

leven. 

 

Ik hoop dat de meeste mensen hier beter op gaan letten en dat we zo de verspreiding met elkaar kunnen 

stoppen. Ik hoop ook dat andere landen hun best gaan doen om het te stoppen, want het is toch een ramp 

wanneer niemand hier iets aan doet en het geen aandacht geeft. Daarom zeg ik nog eenmaal voor de laatste 

keer: 

 

Let op uw hygiëne! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Rick 
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Wel of niet vlees eten 
 

Mensen houden van vlees en de meesten zijn ermee opgegroeid. Maar heb je er ooit over nagedacht dat we heel 

veel vlees per jaar eten? Kijk maar naar de feestdagen of als we eens een  keer gaan barbecueën. Dan hebben we in 

één keer onze hoeveelheid vlees voor de hele week al op. Ga maar na hoeveel plastic dat is per verpakking en hoe 

vervuilend je dus eigenlijk bezig bent. Niet alleen voor de natuur maar ook voor jezelf. Daarom: eet minder vlees.   

 

Vlees is niet gezond 

Ten eerste is veel vlees eten niet goed voor je lichaam. Je hebt dan een verhoogd risico op ziektes. Dus je kan er van alles 

door krijgen. Denk maar aan diabetes, een beroerte, darmkanker of zelfs longkanker. Ook bevat het verzadigd vet en veel 

zout, wat een van de redenen is dat het schadelijk kan zijn voor je lichaam. Wist je dat sommige dieren antibiotica krijgen 

dat is verwerkt in jouw stukje vlees? Jij krijgt dat dan ook binnen.  

 

Vlees treft de natuur 

Ten tweede is het slecht voor de natuur. Want dieren produceren mest dat voor meer broeikasgassen zorgt. Ook drinken ze 

een derde van ons drinkwater op. Wist je dat er zelfs bomen worden gekapt,  zodat wij meer dieren kwijt kunnen? Zodat we 

ze kunnen opeten. Dat is niet alles, want als jij bomen kapt (wat al erg genoeg is) heb je ook machines nodig. Die hebben 

brandstof nodig en dat bij elkaar zorgt dan voor nog meer vervuiling. Als je dan naar de  klimaatvervuiling gaat kijken, doet 

dat ene kleine stukje vlees er ook aan mee. Want dat zit net als bijna alles verpakt in plastic.  

 

Daarnaast is het niet goed voor de dieren zelf. Er worden er steeds meer geslacht voor ons. Bovendien zitten ze in hele 

kleine hokjes, zodat er heel veel bij elkaar passen. Ook zijn er nog steeds slechte slachthuizen, waar wij niks aan doen. 

Daardoor kunnen er dieren slecht worden behandeld en op een vreselijke wijze worden geslacht. Dan is het toch niet leuk 

om vlees te eten. Wetend dat de tranen van een varken in je eten zitten.  

 

Kortom, dat ene stukje vlees doet zoveel meer dan dat jij denkt en als wij zo doorgaan is er niks meer van onze aarde over! 

Daarom denk ik: waarom niet een stukje vlees minder eten, daar doe je jezelf en de natuur alleen maar plezier mee. 

Waarom niet? Want je hoeft niet meteen vleesloos door het leven te gaan. Een kleiner stuk maakt al verschil. Een klein 

gebaar, maar Iets kleins is zoveel beter dan niks! 

 

 

- einde – 
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Opdracht betoog  
Schrijf een betoog van ongeveer 400 woorden over jouw zelf gekozen stelling. 
Gebruik hierbij het bouwplan dat je hebt meegenomen. Dit bouwplan plak je in je document erbij. 
Je mag het met de stelling eens of oneens zijn. 
 
In de inleiding beschrijf je…- de aanleiding voor het betoog; - je standpunt 
In het middenstuk geef je…- minimaal drie argumenten die je mening ondersteunen; 
In het slot herhaal je de stelling, je mening en je belangrijkste argument(en) in andere bewoording. 
Vergeet de titel niet. De titel mag niet je standpunt zijn. 
 
 
Betoog en Informatief artikel:  beoordelingsformulier  

Schrijver: 
 

Beoordelaar: 

 Is minimaal 80% van de opdracht gemaakt? ja nee 

 Bronvermelding van ieder geval drie bronnen.   

Samenhang onvold vold excellent 

Er is samenhang in de tekst. Goede opbouw.  
Ondersteunend gebruik van  signaalwoorden en verwijswoorden. Er mogen 
enkele fouten gemaakt worden. 
Toepassen van verbindende overgangszinnen.   
 

   

Afstemming op doel onvold vold exc 

De tekstinhoud en structuur is afgestemd op het tekstdoel : overtuigen 
(Betoog) en informeren Informerende tekst)  
 

   

Afstemming op publiek onvold vold exc 

De tekst past bij het lezerspubliek, in woordgebruik en toon.  
Duidelijk is voor wie de tekst is geschreven.  
 

   

Woordenschat en woordgebruik onvold vold exc 

Woordenschat / woordgebruik: afwisseling in woorden, gebruik van  formele 
taal en uitdrukkingen.  
 

   

Spelling, interpunctie, grammatica onvold vold exc 

Spelling : volgens de spellingsregels. 
Interpunctie: hoofdletters, leestekens (punt, komma, vraagteken et cetera 
zijn goed toegepast). 
Grammatica: goede zinsbouw. Werkwoordsvormen zijn correct toegepast. 
Juist gebruik van voorzetsels.  
 

   

Leesbaarheid onvold vold exc 

Lay-out: verzorgde indruk  
+ opbouw tekst in alinea’s, gebruik van zoals witregels, kopjes.. 
 Aangepast aan het teksttype betoog / informatief artikel..  
Geen zinnen/ zinsdelen die ontbreken. 
Geen doorhalingen. 
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Oefenen in Schrijfvaardigheid  

 

 

 

 

Schrijfopdracht betoog 
Hieronder vind je de belangrijkste schrijfdoelen en tekstsoorten: 
 

Doel Soorten 

Informeren/uiteenzetten 

instrueren 

Uiteenzetting, handleiding/gebruiksaanwijzing, studieboek,  

nieuwsbericht, notulen, uitnodiging, geboortekaartje, recensie,  

discussiestuk, uiteenzetting, verklaring, achtergrondartikel, voorlichtingsmateriaal,  

bijsluiter, recept, verslag, schoolboekentheorie. 

Opiniëren/beschouwen 
Beschouwing, recensie, discussiestuk,  achtergrondartikel, ingezonden brief,  

klachtenbrief, commentaar, opiniërend artikel, recensie, column,  

Overtuigen/betogen 
Betoog, ingezonden brief, commentaar van de redactie, column,  

de tekst voor een toespraak op een verkiezingsbijeenkomst 

Activeren 
Advertentie, verkiezingsaffiche, folder van Albert Heijn,  

uitnodiging voor bv. een film 

Amuseren 
Roman, strip verhaal, kort verhaal, gedicht, toneelstuk,  

mop, lied/cabarettekst, cursiefje 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cursiefje
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Bedenk voor wie je het betoog gaat schrijven en waar(in) de lezer jouw schrijfsel gaat lezen. Je schrijft niet 
voor jezelf, maar voor een ander! 
 
Standpunten 
Hoe kijk jij tegen een onderwerp aan, wat is jouw mening daarover, dat noem je je standpunt. Soms zeg je dat 
erbij:  ik vind ..., volgens mij …… 
Voorbeelden 

 positief standpunt:  Ik vind dat spelers met een beter uithoudingsvermogen beter voetballen. 
 negatief standpunt:  Tactisch inzicht wordt zwaar overschat. Mannen kunnen niet voetballen. 
 twijfelstandpunt:   Conditietraining zou een oplossing kunnen zijn. 

 

Betoog schrijven Toetsopdracht. Het bouwplan maak je van tevoren tijdens de voorbereidende lessen. In 

de toets (één lesuur) schrijf je jouw tekst uit die je digitaal inlevert.  

 
Naar het schrijven van een betoog over een onderwerp dat jij belangrijk vindt. 

Opbouw inleiding betoog  
De inleiding van een betoog kun je op veel verschillende manieren schrijven. Je leert er nu één aan, omdat dat je 
houvast geeft.  
 
Begin inleiding:  aanleiding, constatering / anekdote / probleemomschrijving; 
Midden:   geef voorbeeld(en) (van het genoemde/ onderwerp);  
Tot slot:   geef jouw mening over het onderwerp 
 
Let op: argumenten noem je nog niet in de inleiding, want die gebruik je voor het middenstuk.  

 
Voorbeeld inleiding over ongezond eten 
Kijk om je heen en je ziet eten! Overal waar je loopt, fietst, rijdt, zie je eten. (constatering) 
En dan hebben we het niet over en lekker groen appeltje, of een worteltje waar we op knagen. We eten 
allerlei ongezonde spullen zoals een mars, friet, snoep en lekkere zoete koeken. (voorbeelden) Ik vind 
dit een ongezonde ontwikkeling en daarom pleit ik voor een verbod op ongezond eten. (mening)  

 
Maak een bouwplan voor een betoog dat je zelf tijdens de toets gaat schrijven. Hoe beter je jezelf 
voorbereidt, hoe makkelijker het is om straks een goed betoog in te leveren.  
 Bedenk een onderwerp of een actualiteit waar je je een duidelijke mening over kunt vormen.  

Wat wil je met dit onderwerp: wat zou er volgens jou moeten veranderen, beter moeten worden uitgezocht 
of opgelost worden? Bedenk of je voor of tegen bent.  

 Vind je het lastig om zelf een onderwerp te kiezen? Dan vind je hieronder mogelijke 
onderwerpen.  

Opdracht betoog  
Schrijf een betoog over een zelfgekozen onderwerp.  
Je mag het met de stelling eens of oneens zijn. 
 
Tijdens de toets Schrijven schrijf je in het toetsuur een betoog van ongeveer 400 woorden over jouw zelf gekozen 
stelling. MAAR, je mag hierbij jouw bouwplan gebruiken!  Dit bouwplan maak je tijdens de lessen Nederlands. Neem 
jouw bouwplan dus mee naar de toets en voeg dat bij jouw betoog. Dit lever je samen in voor een cijfer. In verband 
met corona is de opdracht omgezet in een open boek opdracht en telt deze 1x mee.  
 
In de inleiding beschrijf je: 

 de aanleiding voor het betoog; 

 je standpunt. 
In het middenstuk geef je… 

minimaal drie argumenten die je mening ondersteunen; 
In het slot herhaal je de stelling, je mening en je belangrijkste argument(en) in andere bewoording. 
Vergeet de titel niet. De titel mag niet je standpunt zijn. 
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- Na het stappen met alcohol op de fiets … dat is toch niets?!  

- Iedereen zou moeten sporten! 

- Bang van pang?  Wel / niet vuurwerk  afsteken tijdens Nieuwjaar. 

- Een lekker stukje vlees of liever veggie?  

- Geen smartphones in de klas! 

- Zwarte Piet / Roetveeg Piet, wel of niet? 

- Ik kom in opstand  ….. / Jouw betoog / Jouw stelling:  

Er zijn vast ook verschillende situaties waarvan jij opstandig wordt. Je wilt iets niet, maar het gebeurt 
toch. Misschien ben jij het niet eens met de tijd waarop je elke avond van je ouders naar bed moet. Of 
zit jij wel te wachten op het huiswerk dat docenten opgeven? Het zou ook goed kunnen dat je op 
zaterdagmiddag het liefst alle 90 minuten van de voetbalwedstrijd in het veld staat, maar dat je trainer je 
slechts een half uurtje laat spelen. Maar denk ook eens groter: ben jij het eens met de 
klimaatmaatregelen die door ons kabinet worden getroffen of mogen deze wel wat drastischer zijn? En 
wat vind jij van de ideeën van Trump of het salaris van bekende popsterren, acteurs en sporters? Jij 
mag voor deze schrijfopdracht veel groter denken: wat zou er thuis, op school, in Nederland, in Europa 
en zelfs in de hele wereld veranderen als jij de baas was?  
Schrijf waar je tegen in opstand wil komen of over wat er gaat veranderen als jij de baas bent . Zorg 
voor een passende inleiding, behandel in de kern van je tekst één deelonderwerp per alinea en sluit je 
tekst af met een slotadvies.  

- Schooldebatten 

- Of ga voor een andere invalshoek voor jouw betoog. Jouw betoog / Jouw stelling:  

 

Schrijven doe je in stappen. 

In de les bereid jij jouw betoog voor door veel werk  te maken van een bouwplan.  
Neem  in je boek in hoofdstuk 2  nog eens de theorie door over het maken van een bouwplan.  

 

Gewoon beginnen met schrijven lijkt  handig, maar levert minder goede teksten op. Je hersenen lopen vast in 

alle zaken die aandacht vragen bij schrijven. Ga ook niet meteen het internet op. Voor je het weet blijf je er te 

lang hangen of vind je er te veel (tegenstijdige) bronnen, raak je afgeleid of beland  je in knip- en plakwerk. 

 Kijk eerst wat je zelf al weet over je onderwerp. Schrijf alles op wat in je hoofd opkomt. Gebruik de 5- w-

vragen en H-vraag. Praat erover met een klasgenoot, dan krijg je het al scherper. Luister ook naar 

tegenwerpingen, die kunnen in een betoog goed van pas komen. Maak veel aantekeningen! Bij je bouwplan 

kun je ook nog een mindmap of woordweb voegen. Je stelling of onderwerp zet je in het midden en allerlei 

deelonderwerpen zet  je eromheen, eventueel met trefwoorden en argumenten voor – en tegen / voor- en 

nadelen. Orden wat je gevonden hebt. Verbind woorden en markeer de beste ideeën.  Streep weg wat je 

niet kunt gebruiken.  

 Opzet: bedenk waar je de argumenten vandaan haalt. Je zoekt bij jouw stelling een aantal bronnen. Zoek nu 
op internet naar opiniërende of betogende stukken of ga op zoek naar artikelen in populaire 
wetenschappelijke bladen of jongerenkranten. Bijvoorbeeld de Volkskrant, de NRC of Google Scholar. Of 
bijvoorbeeld 7Days. Lees de inleiding, tussenkoppen, en het slot (conclusie).  Lijkt het iets, dan ga je die 
artikelen goed lezen en kijken hoe de stukken zijn opgebouwd: de inleidingen, het midden en het slot. 
Markeer trefwoorden en argumenten die je zou kunnen gebruiken voor jouw standpunt. Wat zijn de 
belangrijkste kernwoorden, wat zijn de kernzinnen in de alinea’s,  wat zijn argumenten en voorbeelden. Dit 
zijn allemaal bouwstenen voor jouw bouwplan. Vergeet niet de vindplaats van je bron in het bouwplan te 
noteren! 

../../-%09https:/www.schooldebatteren.nl/stellingen/
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Je bouwplan en voorwerk mag je gebruiken tijdens de toets. Je mag van je bouwplan afwijken, het is 

immers jouw bouwplan. Je mag de eindtekst niet in het vooruit schrijven.  

 

Het middenstuk vormt de kern van je betoog.  Maak er dus veel voorwerk van.  
Het middenstuk is het deel dat je als eerste goed gaat uitwerken. De inleiding en het slot volgen daaruit.  

Een schrijver van een overtuigend artikel werkt na de inleiding met deelonderwerpen. Een deelonderwerp is 

(zoals het woord zegt) een deel van het onderwerp. Elk deelonderwerp bij een betoog is een argument. Een 

argument  kun je weer versterken door ondersteunende argumenten, voorbeelden, onderzoek etc.   

 
Hoe moet je je een schrijfplan / bouwplan voorstellen? (Zie ook hoofdstuk 2 p. 48) 

Onderwerp ………………………………………………… 

Doel ………………………………………………………….. 

Titel……………………………………………………………. 

 

 

Hoofdgedachte ………………………………………….. 

Tekststructuur: opbouw argumenten  

Tekstdeel alinea trefwoorden 

Inleiding Hoe wordt de aandacht getrokken?   

  Introductie onderwerp   

Middenstuk Deelonderwerp 1   

 tussenkoppen Deelonderwerp 2   

  Deelonderwerp 3   

  Deelonderwerp …..   

Slot Hoe wordt afgesloten?   

Het inbouwen van een tegenargument maakt 

jouw stuk sterker. Het is wel zaak om het 

tegenargument meteen onderuit te halen.  
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Middenstuk: (ongeveer 300 woorden) 
● Deelonderwerp 1 (= argument 1) = (maak gebruik van je trefwoorden en je markeringen) 

● Mijn eerste argument  hiervoor is / allereerst /  ten eerste 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ondersteuning = onderbouwen argument  / + voorbeeld 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

● Deelonderwerp 2 (= argument 2) = (maak gebruik van jouw trefwoorden en je markeringen) 

● Daarnaast / ook / bovendien / ten tweede / mijn tweede argument is  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ondersteuning = onderbouwen argument / + voorbeeld 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Controle bouwplan  

 Wat zijn jouw inhoudelijke argumenten? Waar haalde je die vandaan (bronvermelding? Heb je in jouw 
basisartikelen de kernzinnen met kleur gemarkeerd?  Hoe ga je deze ordenen voor jouw eigen betoog? 
(waar noteer je ze in je argumentatieschema?) 

 Wat is de opbouw van jouw betoog? In welke delen kun je het onderverdelen en kan het nog logischer of 
sterker? Kun je bij ieder  argument een duidelijke kernzin formuleren? Geef je bij ieder argument een 
toepasselijk voorbeeld ter onderbouwing? Welk argument vind je zelf het sterkst?  

 

Eérste versie van het middenstuk van een overtuigende tekst (betoog),  

Waarom is het aan te raden allereerst een kladversie uit te werken? Wie zich meteen vastbijt in een 
tekst komt er niet zo makkelijk meer van  los. Schrijven doe je in ronden. Eerst de ruwe versie, dan ga je 
die verbeteren. Werk vooral eerst aan jouw middenstuk. Werk eerst aan het WAT, de inhoud.  
Je zet  het beste meerdere argumenten in. Eén deelonderwerp per alinea. Je behandelt dus per alinea één 
argument. Kijk daarbij hoe je de signaalwoorden inzet om die alinea's met elkaar te verbinden. Schrijf 
bijvoorbeeld: ook, ten tweede / ten derde, daarnaast.   Je hebt meestal zo’n vijf à zes zinnen nodig om een 
deelonderwerp uit te werken naast de kernzin.  

 
In élke tekst zit verband 
Als dat niet zo is, is de tekst slechter te begrijpen voor een ander. Hoe versterk je de structuur van een tekst? 
Dat doe je door vooral te werken met signaalwoorden en verbindingswoorden (woorden als: hoewel, 
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wanneer, als, indien, terwijl...; zogenoemde ‘plakwoorden’ om van enkelvoudige zinnen goedlopende  
samengestelde zinnen te maken. Daarmee krijg je variatie in zinslengte). 
 
Verbanden binnen zinnen, tussen zinnen, tussen alinea’s en grotere tekstgedeelten worden aangegeven 

met verbindingswoorden ofwel  signaalwoorden. Die passen bij de gekozen structuur. Deze verbanden 

kunnen ook over meerdere alinea's uitgesmeerd zijn. Gebruik signaalwoorden voor jouw inleiding, middenstuk 

en slot. Noteer deze in je bouwplan als  houvast bij het uitschrijven. Noteer eventueel ook alvast per alinea de 

kernzin.  

 

Verbanden Verbindingswoorden 

tijd (chronologisch) (de alinea’s zijn geordend op tijd) 
voordat, nadat, eerst, daarna, wanneer, 
vroeger, later, nu, in de toekomst, straks 

reden/verklaring (redengevend; de ene alinea geeft een 
stelling, de andere geeft de argumenten daarvoor) 

want, omdat, daarom, vanwege, immers, 
namelijk 

tegenstelling ( je ziet een verschil met ) 
maar, echter, hoewel, toch, daarentegen, 
staat tegenover, van de ene kant/van de 
andere kant 

doel –middel (de ene alinea geeft het doel de andere 
hoe je dat doel kunt bereiken) 

om te, daarmee, waarmee, opdat, door 
middel van, met behulp van, met 

oorzaak -gevolg (oorzakelijk, de ene alinea / zin geeft 
een oorzaak en de andere een gevolg. ) 

door, daardoor, waardoor, zodat, doordat, 
waardoor, te danken aan, zodoende,  

voorwaarde (voorwaardelijk) 
als, wanneer, mits, tenzij, in (voor) het 
geval dat 

probleem-oplossing (de ene alinea schetst  het 
probleem, een andere beschrijft de oplossing) 

 

voorbeeld / bewijs (toelichtend, een voorbeeld bij een 
uitspraak/verschijnsel/standpunt)) 

bijvoorbeeld, een voorbeeld (hier)van, zo, 
zoals, ter illustratie, daaruit blijkt, neem 
nu 

opsomming (de alinea’s noemen verschillende 
onderdelen van een opsomming) 

en, ook, ten eerste, ten tweede, 
vervolgens, ten slotte, bovendien 

vergelijking ( je ziet een overeenkomst met) 
zoals, zo, evenals, in vergelijking met, 
soortgelijk(e) 

samenvatting (samenvattend; sluit vaak een tekst af en 
zet het voorgaande nog eens kort op een rijtje) 

samengevat, kortom, met andere  
woorden, daarom, al met al, vandaar dat, 
hieruit volgt 

conclusie (concluderend; sluit vaak een tekstgedeelte af 
en geeft de conclusie die voor de lezer logisch zou 
moeten zijn) 

dus, concluderend, kortom, daarom, al 
met al, hieruit volgt, daarom 

 
 Controle verbanden: waar help jij de lezer bij overgangen en hoe doe je dat? 

 
Welke signaalwoorden kun je gebruiken voor een krachtig slot? Kies uit de volgende signaalwoorden:  
 
 
 
 
 
 
 

o Ten eerste 
o Vervolgens  
o Namelijk 
o Historische schets  
o Dus 
o Bijvoorbeeld 
o Daarnaast 

 

o Concluderend 
o Waardoor 
o Al met al  
o Terugblikkend 
o Kortom 
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Noteer de signaalwoorden of overgangen in je bouwplan als houvast. 

SLOT van een overtuigende tekst (betoog) (ongeveer 50 woorden) 
Doe dat als volgt:  

1. Begin je slot met een signaalwoord dat bij een slot past.  

2. Herhaal kort het onderwerp van de tekst en noem jouw mening  

3. Herhaal de drie argumenten waarover je hebt geschreven.  

4. Sluit af met een conclusie, oplossing, toekomstverwachting of een andere afsluiter 

 
TITEL TEKST =   ________________________________________________ 

De titel volgt uit je middenstuk en slot. De titel moet de héle lading van jouw tekst dekken, kort zijn en de 
aandacht trekken. De inleiding (ook ongeveer 50 woorden) scherp je aan, nadat je het middenstuk en slot 
hebt. De inleiding is kort en het opstapje naar jouw middenstuk: het eigenlijke betoog. Titel en inleiding 
schrijf je dus pas nadat de tekst helemaal klaar is.  
Na de ruwe versie denk je na over het HOE. De precieze formulering van je tekst tijdens de toets.   

 

Contoleer of jouw voorbereidend document, jouw aangeklede bouwplan, alles bevat om in het toetsuur een goed 

betoog te schrijven. Zorg dat je in het toetsles voldoende tijd hebt om de spelling en grammatica te controleren. 

Vergeet vooral ook niet het gebruik van de juiste interpunctie!!! Reserveer tijd om zinnen zoveel mogelijk actief te 

schrijven (dus niet allemaal zinnen met ‘worden’ of ‘moeten’). Let ook op de vormgeving bij het uiteindelijke 

betoog: je stuk heeft een duidelijke indeling in alinea’s, tussenkoppen en overgangszinnen. Je gebruikt 

bijvoorbeeld een witregel tussen de inleiding en het middenstuk en tussen middenstuk en het slot.  

Schrijf je tekst in Arial lettercorps 11.   

Gebruik voor tussenkopjes hetzelfde lettertype corps 12. De titel mag in corps 14 of 15. Maak ze vet. 

Standaardmarge 2,5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


