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Opgave 3  Betrokken vaders 

Bij deze opgave hoort tekst 2 uit het bronnenboekje. 

Inleiding 
In tekst 2 beschrijft Renske Keizer de rol van vaders in de opvoeding. Dit 
vraagstuk van vaderbetrokkenheid is te analyseren met de vier 
hoofdconcepten en bijbehorende kernconcepten.  

Gebruik tekst 2. 
3p 13 Leg uit dat je vaderbetrokkenheid in verband kunt brengen met een 

vormingsvraagstuk. Gebruik in je uitleg: 
− het hoofdconcept vorming; 
− een kernconcept bij het hoofdconcept vorming; 
− een voorbeeld uit tekst 2 van dit kernconcept. 
Je mag de kernconcepten cultuur en ideologie niet gebruiken. 

Gebruik tekst 2. 
3p 14 Leg uit dat je vaderbetrokkenheid in verband kunt brengen met een 

verhoudingsvraagstuk. Gebruik in je uitleg: 
− het hoofdconcept verhouding; 
− een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding; 
− een voorbeeld uit tekst 2 van dit kernconcept. 
Je mag het kernconcept macht niet gebruiken. 

Gebruik tekst 2. 
3p 15 Leg uit dat je vaderbetrokkenheid in verband kunt brengen met een 

bindingsvraagstuk. Gebruik in je uitleg: 
− het hoofdconcept binding; 
− een kernconcept bij het hoofdconcept binding; 
− een voorbeeld uit tekst 2 van dit kernconcept. 
Je mag het kernconcept cultuur niet gebruiken. 

Gebruik tekst 2. 
3p 16 Leg uit dat je vaderbetrokkenheid in verband kunt brengen met een 

veranderingsvraagstuk. Gebruik in je uitleg: 
− het hoofdconcept verandering; 
− een kernconcept bij het hoofdconcept verandering; 
− een voorbeeld uit tekst 2 van dit kernconcept. 
Je mag het kernconcept democratisering niet gebruiken. 
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De keuze van de overheid om de verlofregelingen voor vaders te 
verruimen, kan een ideologische keuze zijn.  

1p 18 Geef aan waarom het verruimen van de verlofregelingen voor vaders een 
ideologische keuze kan zijn. Gebruik in je antwoord het kernconcept 
ideologie. 

Nature-factoren en nurture-factoren bepalen de eigenschappen van 
kinderen. 

1p 19 – Is vaderbetrokkenheid een nature-factor of een nurture-factor die de 
eigenschappen van kinderen bepaalt? 

– Licht je keuze toe. Gebruik in je toelichting een omschrijving van het
begrip nature of nurture. 

Gebruik regel 27 tot en met 43 van tekst 2. 
Keizer legt uit waarom de opvoedingssituatie in Nederland afwijkt van een 
gemiddeld modern land. Hofstede maakt onderscheid tussen landen met 
een meer masculiene cultuur en landen met een meer feminiene cultuur.  
Stelling: De opvoeding in Nederland past bij een masculiene cultuur. 

2p 20 Geef op grond van tekst 2 een argument voor en een argument tegen 
deze stelling. Gebruik per argumentatie: 
− een omschrijving van masculiene cultuur volgens de dimensie van 

Hofstede; 
− regel 27 tot en met 43 van tekst 2. 

Opvoeding is cultureel bepaald. Dit blijkt uit het feit dat opvattingen over 
de opvoeding in Nederland verschillen van andere landen. 

2p 21 – Geef een ander feit waaruit blijkt dat opvoeding cultureel bepaald is. 
– Geef een voorbeeld van dit feit.

Gebruik tekst 2. 
Keizer pleit voor meer vaderbetrokkenheid. Pressiegroepen kunnen 
ervoor zorgen dat vaderbetrokkenheid meer aandacht krijgt in de politiek. 

3p 22 Leg met behulp van het barrièremodel uit waardoor pressiegroepen 
kunnen zorgen voor meer aandacht in de politiek voor 
vaderbetrokkenheid. Gebruik in je uitleg: 
− een voorbeeld van een pressiegroep uit tekst 2; 
− een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding; 
− een kenmerk van het barrièremodel. 

Vaderbetrokkenheid kan volgens Keizer gestimuleerd worden door de 
verlofregelingen voor vaders te verruimen. 

2p 17 Leg uit dat het verruimen van verlofregelingen voor vaders een voorbeeld 
is van democratisering. Gebruik in je uitleg het kernconcept 
democratisering. 
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Opgave 3  Betrokken vaders 

tekst 2 

De Nederlandse vader bungelt vér onderaan 

(…) Familiesocioloog Keizer (31) is 
per 1 september aangesteld als de 
eerste Nederlandse hoogleraar 
Vaderschap aan de Universiteit van 

5 Amsterdam. (…) Het initiatief komt 
van het Vader Kennis Centrum, een 
stichting die ervoor ijvert vaders meer 
te betrekken bij de opvoeding van en 
zorg voor hun kinderen. (…) 

10 “(…) We weten uit onderzoek dat als 
vaders vanaf het begin betrokken zijn 
bij de opvoeding van hun kinderen 
(…) het goed is voor het welbevinden 
van het kind. Een van mijn eigen 

15 studies heeft laten zien dat zoons 
van betrokken vaders ook minder 
probleemgedrag vertonen (…).” (…) 
“De Europese Commissie adviseerde 
anderhalf jaar geleden om vaders bij 

20 de geboorte van een kind minstens 
twee weken betaald verlof te geven. 
Heel veel landen hebben daar ge-
hoor aan gegeven, maar Nederland 
niet. (…) En alleen rijke gezinnen 

25 kunnen het zich veroorloven om 
onbetaald verlof op te nemen (…).” 

Hoe kan dat, we zijn toch een 
modern land? 
“Maar vooral een atypisch1) land. 

30 Veel vrouwen werken parttime, zeker 
als ze moeder zijn. Een kwart van de 
Nederlanders vindt dat vrouwen beter 
voor kinderen kunnen zorgen dan 
mannen, slechts vier procent vindt 

35 dat mannen dat beter kunnen dan 

vrouwen (…). Er heerst ook een 
sterke moederschapsideologie in 
Nederland: als vrouw moet je een 
‘oerbevalling’ meemaken, borst-

40 voeding geven, je bent een slechte 
moeder als je je kind meer dan drie 
dagen per week naar de opvang 
brengt... (…).” 

Wat zou een ideale taakverdeling 
45 tussen vaders en moeders zijn? 

“Als wetenschapper zeg ik: kies voor 
het Scandinavische model. Een 
tweeverdienersmodel waar iedereen 
toegang heeft tot kwalitatief goede 

50 kinderopvang, met universitair 
geschoolde leiders. Het eerste jaar 
vinden ze het daar belangrijk dat 
beide ouders thuis zijn, dus het 
ouderschapsverlof is voor vader en 

55 moeder samen ruim 16 maanden. 
(….) ik denk dat als meer vaders 
gaan zorgen, vrouwen meer op de 
arbeidsmarkt gaan participeren, 
waardoor je de investering op de 

60 lange termijn terugverdient. Alleen: 
(…) het zal lastig zijn dat te orga-
niseren. Veel Nederlandse vrouwen 
willen parttime werken. (…) Toch zou 
ik kiezen voor het Scandinavische 

65 model: dan maak je het voor ieder-
een mogelijk een betrokken vader te 
zijn. Dertig procent van de Neder-
landse vaders zegt dat ze meer tijd 
aan hun kinderen willen besteden 

70 maar dat dat financieel niet haalbaar 
is.” (...) 

naar: NRC Handelsblad van 5 september 2014 

noot 1 atypisch betekent dat iets afwijkt van het gemiddelde 
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