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Havo Duitse taal (ERK A2+) 
College-examen schrijfvaardigheid  
 
Examenopdracht 
Deze examenopgave bestaat uit één schrijfopdracht.     
 
 
 
Beoordeling 
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: 
 inhoud en aantal woorden 
 grammatica 
 woordenschat 
 spelling 
 samenhang 
 
 
Gebruik minimaal 200 woorden. 
Vermeld het aantal gebruikte woorden in de rechterbovenhoek. 
 
 
Tips 
 
 Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.    
 Gebruik, indien nodig, een woordenboek. 
 Denk aan de aanhef en een correcte afsluiting. Deze tellen niet mee voor 

het aantal woorden.  
 

 
 
 
Veel succes! 
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Situatie 
Je hebt je eindexamen gehaald en gaat studeren. Maar dat kost enorm veel 
geld en dus wil je wel wat bijverdienen. Je vriend(in) woont al een jaar in 
Hamburg en werkt daar in het Am Kai Restaurant. Hij/zij heeft aan de 
eigenaresse van het restaurant, mevrouw Tillmayer, gevraagd of jij in de 
zomerperiode in hetzelfde restaurant kan komen werken. Mevrouw Tillmayer 
heeft ermee ingestemd en via de e-mail benader je jouw vriend(in).  
 
Opdracht 
Schrijf een informele e-mail aan je vriend(in) die in het Am Kai Restaurant 
werkt. Je e-mail bestaat uit 6 alinea’s. Je dient 20 elementen te verwerken. De 
nummers tussen haakjes verwijzen naar de elementen. 
 
1. Schrijf je vriend(in) (bedenk zelf een naam) dat je veel zin hebt om naar 

Hamburg te komen (1). Beschrijf wat je ervan vindt dat je vriend(in) dit 
baantje geregeld heeft (2). Beschrijf dat je weet dat je vriend(in) met veel 
plezier in het restaurant van mevrouw Tillmayer werkt (3). Bedenk zelf 
een aspect waarom je deze baan wilde hebben (4). 
 

2. Vertel wanneer je eindexamen gedaan hebt en vertel iets over je 
behaalde resultaten (5). Vermeld ook iets over het vak Engels (6). Vertel 
dat je al best goed Duits kunt schrijven, maar de taal ook beter wilt leren 
spreken (7). Beschrijf uitgebreid twee activiteiten die jullie als 
vrienden/vriendinnen kunnen doen zodra je in Hamburg woont (8, 9). 
 

3. Beschrijf wat je werkervaringen in de horeca zijn en wat je vooral 
aanspreekt bij het werken in een restaurant (10, 11).     
Bedenk zelf nog iets wat je tegen je vriend(in) wilt zeggen (12). 

 
4. Schrijf dat je beschikbaar bent in de maanden juni, juli en augustus en 

dat je eind mei naar Hamburg komt (13). Je bent bereid in de 
weekenden te werken, maar je wilt wel aan mevrouw Tillmayer vragen of 
je minimaal 1 dag per week vrij kan zijn (14). Verzin zelf een reden 
waarom (15).  
 

5. Stel een paar vragen over de werktijden en verdiensten (16). Vertel dat 
je het reuzegezellig vindt en blij bent dat je de zomermaanden bij je 
vriend(in) onderdak gevonden hebt (17). Bedenk zelf nog twee zaken 
waarover je iets wilt vragen of opmerken aan je vriend(in) (18, 19).  
 

6. Zeg dat je je al verheugt op je verblijf in Hamburg en vermeld dat je 
contact met mevrouw Tillmayer opneemt, zodra je in Hamburg bent. 
(20). 

 
Sluit je e-mail correct af. 
Je moet minimaal 200 woorden gebruiken. Bedenk indien nodig er zelf nog 
iets bij. 


