
15NE1GEMLR1   1/3 
 

 

 

Session 2015 
 
 
 

BACCALAUREAT GENERAL 
 
 
 

NEERLANDAIS 
 
 

LANGUE VIVANTE 1 
 

EPREUVE DU VENDREDI 19 JUIN 2015 
 

 

 

Durée de l’épreuve : 3 heures 
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Séries ES/S : coefficient 3 
 

 

 

 

Barème appliqué pour la correction : 
 

Compréhension : 10 points 
 

Expression : 10 points 

 
 

L’usage du dictionnaire ainsi que des calculatrices n’est pas autorisé 
 
 

Le sujet comporte 3 pages numérotées 1/3 à 3/3. 
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Ook vaders worstelen met combinatie werk-gezin

Vlaamse papa’s kunnen zich zondag zélf het mooiste cadeau geven voor Vaderdag : in hun 
agenda plaatsmaken voor hun kinderen. Uit een enquête van de Gezinsbond blijkt immers 
dat driekwart verlangt naar meer tijd met het gezin. Socioloog Ignace Glorieux neemt die 
wens wel met een korrel zout : “Vergelijk het met zware rokers die zeggen dat ze willen 
stoppen, maar toch verder roken. Dat is met vaders en werken net zo”. 5 

Kinderen overal te lande hoeven zich niet het hoofd te breken of papa wel blij zal zijn met die 
zelfgemaakte pennenhouder. En beste tieners, die das zal bij paps ook wel in de smaak 
vallen. Het allerbelangrijkste geschenk voor Vaderdag is even goedkoop als onbetaalbaar : 
samen tijd doorbrengen. Een derde van de vaders heeft het moeilijk tot zeer moeilijk om 
werk en gezin te combineren, zo concludeert de Gezinsbond uit een peiling bij 800 paren. 10 
Vooral bij dertigers blijkt het niet eenvoudig. 

Forfait moeten geven voor een maaltijd valt de papa’s het zwaarst : zeven op de tien vaders 
doen inspanningen om vaker met hun huisgenoten bij de tafel aan te schuiven. Andere 
puntjes op hun verlanglijst zijn: meer deelnemen aan gezinsactiviteiten (58 %), de kinderen 
vaker naar school brengen of ophalen (35%) en hen helpen bij hun huiswerk (33%). Maar 15 
dat vraagt inspanningen. Sommige vaders leveren die al: 43% heeft beslist om zijn job 
achter zich te laten zodra de voordeur dichtslaat. Bijna een derde (30%) van deze meer 
aanwezige vaders heeft zijn werkuren aangepast, 16% heeft gesnoeid in het aantal 
overuren. 

Ramen lappen 20 

Klinkt mooi, vindt professor Glorieux. Maar mannen werken gemiddeld wel nog altijd negen 
uur meer dan vrouwen, weet hij uit eigen onderzoek. “En die kloof zien we over de jaren 
maar héél traag verkleinen”, aldus de socioloog. “De sterkste evolutie is dat vrouwen veel 
minder uren opsouperen1 aan koken, poetsen en ander huishoudelijk werk.” Gemiddeld zelfs 
twaalf uur per week minder dan in de jaren zestig. “Onze normen daarover zijn ook sterk 25 
veranderd : van mijn moeder moesten de ramen nog elke week gelapt worden. Nu vinden we 
eens in de drie maanden al goed.” 

Maar lang niet elke Vlaamse vader ziet zich in de toekomst meer knuffelen2 dan vergaderen: 
58% zegt het zich niet te kunnen permitteren minder te werken. Nog eens 12% houdt liever 
nog tijd voor zichzelf over dan thuis meer uren “pampers” te verversen of boterhammen te 30 
smeren. “Je ziet dat ook op het werk : de moeders gaan meteen naar huis , terwijl de vaders 
na hun laatste vergadering gerust nog wat blijven hangen”, zegt Glorieux. Nochtans zou 
onze economie er baat bij hebben om de rollen om te keren, meent hij. “Want vrouwen zijn 
doorgaans hoger opgeleid, werken nauwkeuriger en leven deadlines beter na.”  

(bron : vrij naar Katrien Stragier, Het Laatste Nieuws, juni 2013 

                                                 
1
  opsouperen : verbruiken 

2
  knuffelen : câliner   
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COMPREHENSION (10 points) 
 

Tous les candidats répondent en Français et traitent les questions 1 à 7 

 
1) Qu’est-ce qu’un père moderne selon le texte ? 
 
2) Quelles sont les difficultés que rencontrent les pères modernes ? 
 
3) Lesquels ont le plus de problèmes ? 
 
4) Quels sont leurs souhaits les plus chers ? 
 
5) Quels changements de comportement observe-t-on chez certains pères ? Et chez 
les mères ? 
 
6) Comparez les hommes et les femmes à l’aide des éléments développés dans le 
texte. 
 
7) Comment le sociologue interrogé considère-t-il l’ensemble de cette problématique 
(relation travail-vie de famille) ? 
 

Seuls les candidats de la série L composant au titre de la LVA (Langue Vivante 
Approfondie) traitent également la question 8. 

 
8) Quelles sont les tâches les plus souvent prises en charge par les femmes ? 
 
 
 
EXPRESSION (10 points) 
 

Pour tous les candidats, en Néerlandais, traitez les questions 1 à 3 

 
1) Quelles activités préférez-vous faire avec vos parents ? Pourquoi ? 

2) Plus tard, à la maison, qu’est ce que vous ne voudriez pas faire comme vos 
parents ? 

3) Qu’est-ce-qui est d’après vous le plus important dans la relation parents-enfants à 
la maison ? 

 

Les candidats de la série L composant au titre de la LVA (Langue Vivante 
Approfondie) traitent également la question 4. 

 

4) Pouvez-vous relier le sujet du texte proposé à une notion du programme du cycle  
terminal, par exemple la notion de progrès ? 

 

 


