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Staatsexamen VWO 

2019 
 tijdvak 1 
maandag 6 mei  

13.30 – 15.30 uur 
 

          Duitse taal schrijfvaardigheid 
 
 
College-examen schriftelijk  
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Vwo Duitse 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.   

 
Beoordeling 
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: 

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

 
Opdracht 
Kies één van de twee op de volgende pagina genoemde thema’s en schrijf 
hierover een betoog.  
Formuleer je stelling, en onderbouw je stelling met drie (verschillende) 
argumenten. 
 
 
Structuur  
  
kop  titel (Bedenk een passende en pakkende titel.) 
  
alinea 1  inleiding en stelling (Trek de aandacht van de 

lezer en vermeld je stelling.) 
  
alinea 2, 3 en 4  verbinding en kernzin van je eerste (tweede, 

derde) argument en motivering van dit argument 
  
alinea 5  je conclusie / persoonlijke mening  

(Geef ook een samenvatting van je argumenten. 
Dit is geen letterlijke herhaling en er mogen geen 
nieuwe argumenten genoemd worden.) 

  
Veel succes! 
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Thema 1 
Jugendliche telefonieren mit ihren Freunden häufiger als sich mit ihren 
Freunden zu treffen um im Kontakt zu bleiben.  
(https://e-hausaufgaben.de/Thema-179553-Eroerterung-Handy-Pro-oder-
Contra-korrigieren-bitte-.php) 
 
Al vanaf de basisschool gebruiken jongeren de smartphone voor diverse 
doeleinden.  
Op sommige scholen en opleidingen is de smartphone tijdens de lessen 
streng verboden. Hoewel de smartphone ook nuttig zijn kan. 
Moet de smartphone tijdens het onderwijs verboden worden? 
 
 
 
 
Thema  2 
Tirol statt Tropen? 
Mit nichts schadet der einzelne Mensch dem Klima so sehr wie mit dem 
Fliegen. Wem wirklich an der Umwelt gelegen ist, der sollte auf eine 
zweiwöchige Thailand-Reise oder den Städtetrip nach New York besser 
verzichten. Tirol statt Tropen, Wangerooge statt weite Welt. Es wäre das Ende 
des Reisens, wie wir es kennen. Muss das sein? 
(https://www.derwesten.de/reise/der-umwelt-zuliebe-aufs-fliegen-verzichten-
id212467153.html) 
 
We vliegen op dit moment meer dan ooit, terwijl vliegen de vervuilendste vorm 
van reizen is. 
Is het klimaat belangrijker dan vliegreizen? 
 


