
Opgave 2 

Kinderen opvoeden taak van man en vrouw

Robert-Jan heeft bij economie gekozen voor de volgende praktische opdracht: 

Verzamel gegevens over de huidige regelingen die in Nederland gelden met betrekking tot 

zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. Beoordeel in een schriftelijk verslag of deze 

regelingen de emancipatie bevorderen en de arbeidsmarkt verruimen. 

Het laatste deel uit het verslag van Robert-Jan: 

“Kinderen opvoeden is een taak van man en vrouw. Ik vind de regelingen om ouders 

gelegenheid te geven samen hun kinderen op te voeden in Nederland te beperkt. Het recht 

op zestien weken betaald zwangerschapsverlof is alleen bedoeld voor de periode dat 

vrouwen niet in staat geacht worden om te kunnen werken. Naast zwangerschapsverlof 

hebben mannen en vrouwen recht op dertien weken onbetaald ouderschapsverlof. In een 

land als Zweden kunnen ouders veel langer betaald ouderschapsverlof krijgen. Als de 

overheid wil dat meer mannen dan nu zorgtaken op zich nemen en wil voorkomen dat 

vrouwen stoppen met betaald werk als ze een kind krijgen, moet de overheid in Nederland 

ingrijpende maatregelen nemen. Dergelijke maatregelen bevorderen niet alleen de 

emancipatie, maar kunnen ook helpen om verkrapping op de arbeidsmarkt tegen te gaan. 

Als de regering maatregelen neemt die de herverdeling van zorgtaken en betaald werk 

tussen man en vrouw echt bevorderen, heeft dit twee gevolgen: 

1 de participatiegraad van vrouwen zal stijgen;  

2 de p/a-ratio (dit is het aantal werkzame personen per arbeidsjaar) van mannen zal ook 

stijgen.  

Mijn conclusie is dat beide gevolgen de arbeidsmarkt verruimen.” 

2p 4  Leg uit dat uitbreiding van kinderopvang door bedrijven tot toename van de 

participatiegraad van vrouwen kan leiden. 

2p 5  Leg uit dat de emancipatie tot toename van de p/a-ratio van mannen kan leiden.  

3p 6  Welke fout maakt Robert-Jan in de conclusie van zijn verslag? Verklaar het antwoord. 

Eindexamen economie 1-2  havo 2004-I

havovwo.nl

www.havovwo.nl


