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                                                          Staatsexamen VWO 

 2019 
          tijdvak 1 

dinsdag 7 mei  
 13.30 – 15.30 uur 

  
                 Arabische taal schrijfvaardigheid 

 
 
 
College-examen schriftelijk 
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Vwo Arabische taal (ERK B1) 
College-examen schrijfvaardigheid  
 
Bijgaande examenopgave bestaat uit: 
 

• één schrijfopdracht  
 
 
Aanwijzingen 

• Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.    
• Gebruik minimaal 250 woorden.   
• Vermeld het aantal gebruikte woorden in de rechterbovenhoek. 
• Gebruik, indien nodig, een woordenboek.   
• Denk aan adressering, datum en aanhef. Deze tellen niet mee voor het 

aantal woorden. Denk ook aan een correcte afsluiting.  
 
 

Beoordeling 
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: 

• inhoud en aantal woorden 
• grammatica 
• woordenschat 
• spelling 
• samenhang 

 
 
Veel succes! 
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Situatie  
 
De Emirates Airlines Agency in Amsterdam is op zoek naar kandidaten voor 
de periode van de zomervakantie voor administratieve werkzaamheden. 
Deze functie vereist minimaal een vwo-opleiding. Daarnaast moet de 
kandidaat goed met de computer kunnen omgaan.  
De kandidaat moet goed in het Arabisch en het Nederlands kunnen 
communiceren; zowel mondeling als schriftelijk. 
De kandidaat moet aan de klanten die bij Emirates Airlines Agency een 
vakantie boeken iets over diverse Arabische landen en de Arabische cultuur 
kunnen vertelen. Hij moet Egypte, Libanon, Marokko, Tunesië, Jordanië en 
andere Arabische landen als vakantiebestemmingen kunnen promoten.  
 
Schrijf in het Arabisch een brief aan: 
 
Emirates Airlines Agency 
T.a.v. Mevr. S. Al Maligi 
Platinaweg 27 
1018 LR Amsterdam 
 
 
Opdracht 
 
1. Begin je brief met iets over jezelf te vertellen (naam, leeftijd, opleiding). 

 
2. Laat je enthousiasme blijken en maak duidelijk wat je goede sterke 

punten zijn.  
 

3. Zeg iets over je beheersing van de Arabische taal. 
 

4. Geef twee goede redenen waarom je solliciteert. 
 

5. Vertel iets over de cultuur van Arabische landen die je kent. 
 

6. Vertel iets over je werkervaring. 
 

7. Geef naam en adres van een of enkele referenties. 
 

8. Sluit je brief op een gepaste manier af. 
 
 


