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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 
 
Volgens een onderzoek van de EU behoren Nederlandse jongeren tot de 
gelukkigste van Europa. Dit onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van een 
commissie van de EU onder kinderen van 12-19 jaar oud. Onderwerpen die 
ter sprake werden gebracht in de vragenlijst waren o.a. onderwijs, vrije tijd en 
het milieu. 
Daarnaast zijn er echter ook onderzoeken gedaan, die aangeven dat jongeren 
juist last hebben van toenemende stress. 
Hoe staan de Nederlandse jongeren er nu in werkelijkheid voor? 
 
 
 
Thema 2 
 
De regering van Luxemburg heeft besloten dat het openbaar vervoer in het 
land voortaan gratis zal zijn. Dit besluit kwam mede tot stand met het oog op 
de internationale afspraken om de CO2 uitstoot terug te dringen.  
Zou gratis openbaar vervoer ook in Nederland moeten worden ingevoerd? 
 


