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Door Henk Jongsma

Wat vind je zelf?
Opdracht 1

1
2
3
4
5
6

Uitspraken van Van Vliet
stress
wel gemotiveerd voor ongeschoold werk
niet gemotiveerd voor school
houden zich aan de regels van de werkgever
houden zich niet aan de regels op school
kiezen voor nu

Opdracht 2

1
2
3
4

Meningen van Van Vliet
school is een fulltimebaan
school is saai
schoolregels zijn vervelend
school geeft alleen beloning op langere termijn

Opdracht 3

1
2

Uitspraken van Van Vliet
geven weinig ruimte voor roosterafwijkingen
nemen graag scholieren in dienst

Opdracht 4
Opdracht 5
1
2

1
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Bijbaantjes gaan ten koste van de schoolresultaten.

Argument
studeren is een fulltimebaan
leerlingen zijn minder gemotiveerd voor school

Soort argument
moreel argument
ervaringsargument

Opdracht 6
1
2
3
4
5

Leerlingen richten zich op de korte termijn, niet op hun toekomst.
1) de werkgevers
2) de jongeren zelf (ze willen geld)/de samenleving waarvoor dat geld nodig is
1) de werkgevers
2) de jongeren
de school, maar meer nog de leerlingen zelf
Overleg met een of meer medeleerlingen.
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Opdracht 7
1
2
3

Ze hebben geldgebrek.
Hij wil leerlingen financieel belonen voor hun schoolprestaties.
1) De werkgevers missen hun werkkrachten.
2) Het gaat de staat veel geld kosten.

4

1
2
5

Oplossing
werklozen inschakelen
de kinderbijslag afschaffen
Overleg met een of meer medeleerlingen.

Opdracht 8
1
2
3
4/5

Dat werk niet altijd leuk is, dat je wel wat moet doen voor je geld.
Vooral: je tijd nuttig besteden.
Dat er altijd eentje de baas is.
-

Opdracht 9 en 10
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Aspect van de opvoeding
leren dat loon naar werken loont
goed voor de ontwikkeling
leren omgaan met de wetten van anderen
leren beter te plannen
doorzetten
verantwoordelijkheid dragen
sparen
zelfstandig worden

Opdracht 11
Opdracht 12
Bespreek in een groepje van vier jullie uitwerkingen. Corrigeer en vul aan waar dat nodig
blijkt.
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