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   Staatsexamen VWO 

2021 
                                                                                                                          tijdvak 1 

         dinsdag 11 mei  
   09.00 – 11.00 uur 

 
Engelse taal schrijfvaardigheid 

 
 
College-examen schriftelijk  
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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 
 
Studeren in de grote stad is voor steeds minder studenten een mogelijkheid. 
De toename van buitenlandse studenten in ons land zorgt voor een groot 
tekort aan huisvesting. Mocht er al een kamer beschikbaar komen, dan is de 
vraag erg groot en zijn de huurprijzen torenhoog. Toch levert het zelfstandig 
wonen tijdens een studie aan universiteit of hogeschool een bijdrage aan de 
ontwikkeling van een student. 
 
Zouden universiteitssteden moeten worden verplicht om betaalbare 
studentenwoningen aan te bieden? 
 
 
 
Thema 2 
 
Een groeiend aantal personen probeert te stoppen met roken; in 2019 was 
toch nog 24% van de volwassenen een roker. In het Nationale 
Preventieakkoord staat dat dit aantal verder omlaag moet naar 5% in 2025. 
Gratis ondersteuning bij het afkicken en hogere accijnzen op tabaksmiddelen 
zijn hiervoor gangbare maatregelen. In het verleden zijn deze echter niet 
effectief genoeg gebleken.  
 
Zou een totaalverbod op roken de oplossing voor dit probleem kunnen zijn? 
 


