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Staatsexamen VWO 
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tijdvak 1 

                         woensdag 8 mei  
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Vwo Franse 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.   
• Denk aan adressering, datum en aanhef. Deze tellen niet mee voor het 

aantal woorden. Denk ook aan een correcte afsluiting.  
 
 

Beoordeling 
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: 

• inhoud en aantal woorden 
• grammatica 
• woordenschat 
• spelling 
• samenhang 

 
 
Veel succes! 
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Situatie  
 
Na je eindexamen wil je graag studeren aan een hotelschool. Omdat er in 
Nederland een strenge selectie is en je graag direct internationale ervaring 
wilt opdoen, is je oog gevallen op Zwitserland. Op internet heb je een 
Franstalige hotelschool in Genève gevonden, die je interessant lijkt en waar je 
met een uitwonenden beurs van DUO kunt studeren. Je hebt echter nog een 
een aantal vragen, die je stelt in een e-mail. Het adres is info@ehg.ch.  
 
 

Opdracht (totaal 22 punten) 
 
1.  Zorg voor een passend begin volgens de schrijfconventies. 
 
2.  Vertel dat je graag aan de hotelschool (École Hôtelière de Genève) wilt 

studeren, waarbij je vermeldt hoe je het adres gevonden hebt, en je 
jezelf voorstelt (leeftijd, geslacht en nationaliteit). (3 punten) 

 
3.  Vertel enthousiast waarom je keus op Zwitserland is gevallen. 

Zwitserland ligt immers centraal in Europa en ze spreken er Frans, Duits 
en Italiaans, wat goed is voor je talenkennis. Bovendien kun je er skiën, 
je grote hobby. (3 punten) 

 
4.  Op de site van de school heb je gelezen dat je naast je eindexamen 

ervaring in de horeca moet hebben. Je hebt als bijbaantje een jaar in een 
restaurant gewerkt. Vertel wat dit werk inhield. (Gebruik in deze alinea 
minimaal 30 woorden.) (4 punten) 

  
5.  Op de site staat ook dat je een taaltest moet doen. Je zou willen weten 

hoe deze test precies in zijn werk gaat en wat het niveau is. (2 punten) 
 
6.  De school bemiddelt bij het vinden van huisvesting. Wat bedragen de 

gemiddelde kosten hiervan? (2 punten) 
 
7.  Graag wil je ook weten of er naast het schoolprogramma ruimte is voor 

een bijbaantje. Je denkt hierbij met name aan het geven van skilessen, 
een sport die je uitstekend beheerst, omdat je van jongs af aan ieder jaar 
met je ouders op wintersport bent geweest. (4 punten) 

 
8.  Verder heb je gezien dat er net een open dag is geweest. Wanneer is er 

een volgende gelegenheid om te komen kijken? (2 punten) 
 
9. Tot slot spreek je de hoop uit dat je Franse taalvaardigheid voldoende 

zal blijken te zijn om op deze school te studeren. (2 punten) 
 
10.  Zorg voor een passende afsluiting. 
 


