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Vwo Engelse taal (ERK B2) 
College-examen schrijfvaardigheid  
 
Bijgaande examenopgave bestaat uit: 
 

• één schrijfopdracht 
 
Aanwijzingen 

• Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.    
• Gebruik minimaal 300 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 
Het aantal mensen dat blijvend letsel heeft opgelopen als gevolg van een val 
met de fiets stijgt jaarlijks. Een van de oorzaken is natuurlijk de groeiende 
populariteit van de elektrische fiets en vooral ouderen onderschatten de 
snelheid waarmee zij op zo’n fiets in het verkeer hun weg moeten vinden. Er 
moet een maatregel genomen worden om het aantal slachtoffers terug te 
dringen. 
Een mogelijk voorstel van de regering zou kunnen zijn om alle fietsers te 
verplichten een helm te dragen. Alle fietsers om zodoende de maatregel ook 
eenvoudiger te kunnen handhaven.  
 
 
Thema 2 
Het is voor alle inwoners van Nederland verplicht om een zorgverzekering af 
te sluiten. De verzekerde betaalt hiervoor een bedrag: de zorgpremie. De 
hoogte hiervan wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de 
zorgverzekeraars. 
De zorgpremie is voor alle klanten van een zorgverzekeraar gelijk. Er wordt 
dus nooit onderscheid gemaakt op basis van, bijvoorbeeld, leeftijd, sekse of 
gezondheid. 
De laatste jaren gaan er steeds meer stemmen op om de hoogte van de 
zorgpremie wel degelijk afhankelijk te gaan maken van de leefstijl van de 
mensen. Een roker moet meer betalen dan een niet-roker; iemand die elke 
week aan lichaamsbeweging doet, betaalt minder dan iemand met 
overgewicht die alle dagen op de bank zit en TV kijkt. 
Het wordt tijd dat er een relatie komt tussen de hoogte van de zorgpremie en 
de leefstijl van de verzekerde(n). 
 


