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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  
 
Lesefertigkeit in den Niederlanden       
 
Fünfzehnjährige in Deutschland liegen in den Bereichen Lesen, Mathematik 
und Naturwissenschaften weiterhin über dem OECD-Durchschnitt. Lesen war 
bei PISA 2018 zum dritten Mal der zentral getestete Kompetenzbereich 
(Hauptdomäne). 
Bron: www.bmbf.de 
 
Pisa is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek onder 15-jarige 
leerlingen. Leesvaardigheid is één van de vaardigheden, die één keer in de 
drie jaar getoetst wordt. 
In het jaar 2003 stond Nederland wat betreft de leesvaardigheid van  
15-jarigen op de 9e plaats van de OESO (Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling) en boven het gemiddelde van de OESO-
landen. In 2015 waren we gezakt naar de 15e plaats en in 2018 naar de 26e 
plaats. Nederland ligt nu duidelijk onder het gemiddelde van de OESO-landen. 
 
Het begrip OESO wordt in het Duits afgekort met OECD. 
 
Leesvaardigheid is belangrijk voor latere studies; het lezen van  
overheidsrapporten; belastingzaken enz. 
Moet leesvaardigheid in het Nederlandse onderwijs verbeterd worden? 
 
 
Thema 2 
 
Marktwirtschaft 
 
Die freie Marktwirtschaft ist eine Wirtschaftsform, in der allein der Markt 
(Angebot und Nachfrage) bestimmt, welche Produkte und Dienstleistungen in 
welcher Menge und zu welchem Preis produziert und angeboten werden. 
Bron: https://www.billomat.com/lexikon/m/marktwirtschaft/ 
 
De gedachte van vrijemarkteconomie ontstond in de jaren 80. Publieke 
diensten zoals huizenmarkt, spoornetwerk, onderwijs, kinderopvang, zorg en 
de post zouden efficiënter gaan presteren als ze onderworpen werden aan de 
marktwerking. Bij telecomaanbieders zijn prijzen daardoor aanzienlijk gedaald. 
Aan de andere kant staat marktwerking op gespannen voet met de zorgplicht 
van de overheid. 
In Drenthe worden onrendabele lijnen door de NS gesloten. Sommige prijzen 
van medicijnen zijn onbetaalbaar. De zorg lijkt op sommige momenten vast te 
lopen. 
De woningmarkt is buitengewoon problematisch voor starters. 
 
Moet marktwerking in de publieke sector stoppen?  


