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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! 
 



VF-1002-s-22-1-o  3 / 3 einde ■ 

Thema 1 
 
Door omstandigheden moet de overheid soms voor miljarden aan steun 
geven aan het bedrijfsleven om de banen van duizenden medewerkers zeker 
te stellen. Een groot bedrijf zoals de KLM kreeg daarom een financiële injectie 
die zeer noodzakelijk was om de vliegtuigen in de lucht te houden. Ook de 
bankensector moest financieel ondersteund worden om te overleven. 
 
Zou de overheid ook voorwaarden mogen stellen aan een dergelijke 
financiële ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van salarissen of 
verduurzaming van de bedrijfstak? 
 
 
 
Thema 2 
 
Steeds vaker worden topsporters geconfronteerd met ernstige blessures door 
overbelasting, bijvoorbeeld spierscheuringen en zelfs hartproblemen. Er moet 
meer worden gepresteerd, er worden hogere eisen gesteld en de financiële 
belangen zijn vaak ontzettend groot. Er worden meer en meer wedstrijden 
georganiseerd waar organisatoren, officiële instanties en bonden beter van 
worden. De sporters zelf dienen zich dienstbaar op te stellen. 
 
Zou er een onafhankelijke instantie moeten komen die de sporters in 
bescherming moet nemen? 
 


