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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  
 
Pfandplicht für kleine Kunststoffflaschen  
 
Das Flaschenpfand, Dosenpfand oder oft auch einfach nur Pfand, in der 
Schweiz Flaschendepot, ist ein Pfandsystem und bezeichnet einen 
Geldbetrag, den der Kunde bei einem Getränkeanbieter für gekaufte 
Getränkebehälter, meist Flaschen, Kisten oder Getränkedosen, hinterlässt 
und mit Rückgabe des Behälters zurückerhält. Das System soll den Rücklauf 
der Getränkebehälter zur Wiederverwendung stimulieren und damit 
Ressourcen schonen, Energie sparen und die Umweltverschmutzung 
vermindern.         
Bron: https://de.wikipedia.org/wiki/Flaschenpfand 
 
Sinds vorig jaar wordt ook statiegeld geheven op kleine plastic flesjes. 
Voorafgaand is veel gedebatteerd over de uitbreiding van het 
statiegeldsysteem. Zoals bij ieder onderwerp zijn er voor- en tegenstanders. 
Een enkeling noemt de extra inkomstenbron voor daklozen een voordeel. 
Anderen vinden het veel te veel gedoe. Is het veel werk voor supermarkten?  
Is statiegeld op kleine plastic flesjes een goed of slecht idee?  
 
 
Thema 2  
 
Smart Home 
 
Von einem Smart Home spricht man insbesondere, wenn alle im Haus 
verwendeten Leuchten, Taster und Geräte untereinander vernetzt sind, 
Geräte Daten speichern und eine eigene Logik abbilden können. Geräte sind 
teilweise auch getaggt, was bedeutet, dass zu den Geräten im Smart Home 
Informationen zum Beispiel über Hersteller, Produktnamen und Leistung 
hinterlegt sind. Dabei besitzt das Smart Home eine eigene 
Programmierschnittstelle, die gegebenenfalls auch via Internet angesprochen 
und über im Smart Home integrierte Webserver oder erweiterbare 
Anwendungssoftware und Mobile Apps gesteuert werden kann.    
Bron: https://de.wikipedia.org/wiki/Smart_Home 
 
Tegenwoordig zijn steeds meer apparaten in huis te bedienen op afstand via 
een app. Veel zaken in een ‘smarthome’-huis gaan sneller en gemakkelijker. 
Met een slimme thermostaat kun je de energierekening in de gaten houden, je 
kunt op afstand apparaten in- of uitschakelen, maar ze kunnen ook gehackt 
worden.  
Zijn smartproducten een aanwinst of een gevaar in huis? 
 
 


