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Voorbeeld casus mondeling college-examen 
Examenvak en niveau Nederlands vmbo KB 

Naam kandidaat  

Examennummer  

Examencommissie  

Datum  

Voorbereidingstijd 20 minuten 

Titel voorbereidingsopdracht 
SCHOLIEREN 'NAAR RECHTER'  OM 
DRANK-SCHOOLREGEL 

Instructie 

Bestudeer bijgevoegde voorbereidingsopdracht. Uw mondeling examen begint straks met 

een gesprek over deze casus. 

Ter voorbereiding op uw examen kunt u: 

• de inhoud van de casus kort samenvatten. 

• als er vragen onder de casus staan, deze voor uzelf beantwoorden. 

 

Hulpmiddelen 

 

Bij deze voorbereidingsopdracht mag u gebruik maken van:  

een woordenboek Nederlands.  

Het is toegestaan op de voorbereidingsopdracht aantekeningen te maken. 

Aan het eind van de voorbereidingstijd haalt een van de examinatoren u op. 

 

 

 
 
 
 



   A-2  

 
SCHOLIEREN 'NAAR RECHTER'  OM DRANK-SCHOOLREGEL 
 
Zelfs als je al achttien bent, mag je op de examenr eis van het Valuas College in 
Venlo geen alcohol drinken. Belachelijk, vonden twe e leerlingen. Zij sleepten 
de schooldirecteur voor de rechter. Of nou ja: De R ijdende Rechter, een NRCV-
programma waarin een 'echte' rechter de wet erop na slaat. Geeft hij de school 
gelijk, of de scholieren? 
 
[1] Na hun eindexamen willen Amber Scheepers en Paula Jordan flink feestvieren tijdens de 
beroemde klippertocht die het Valuas voor de geslaagden organiseert. En daar hoort drank bij, vinden 
ze. Maar de school denkt daar anders over. Die wil goed voor de leerlingen zorgen en problemen 
voorkomen. In tegenstelling tot eerdere jaren mag niemand tijdens de reis meer alcohol drinken, 
besloot directeur Hans Oostdam onlangs. 
 
Niet lam, gewoon leuk 
[2] Witheet van woede stapten Amber en Paula naar De Rijdende Rechter. De school gaat 'boven de 
wet staan' door iets wat wettelijk wél mag, toch te verbieden, vinden ze. 'Voor ons zou de reis veel 
leuker zijn mét alcohol dan zonder', zegt Amber in het programma. 'Vooral omdat je dan niet het 
gevoel hebt dat jou iets wordt verboden.' Naar eigen zeggen is het echt niet zo dat de meisjes zich 
elke avond een stuk in de kraag willen zuipen tot ze compleet laveloos in het vooronder liggen. 
Nee, gewoon af en toe een biertje of wijntje tijdens de trip. Na zes jaar vwo zijn de meisjes oud en wijs 
genoeg om met mate te drinken, vinden ze. Hun ouders zijn het daarmee eens. 
 
Eén regel voor iedereen 
[3] 'Maar ik heb een zorgplicht: ik moet de veiligheid en gezondheid van leerlingen waarborgen', vertelt 
directeur Hans Oostdam in De Rijdende Rechter. 'Dan heb ik niks te maken met achttienplussers. Een 
school waarin een deel zich niet hoeft te houden aan de regels, dat werkt niet.' Daarom is er één 
regel: geen alcohol op de reis. Voor helemaal niemand. Zelfs niet voor de leraren die meegaan. 
Op alcoholvrije klipptertocht willen de meisjes niet, dat weten ze zeker. 'Als meester Visser (de 
rechter, red.) de directie in het gelijk zou stellen, zou het grootste deel van de leerlingen niet mee 
willen. Omdat je toch met een beladen gevoel op een reis gaat waaraan zó veel regels zijn gebonden 
die het voor ons veel minder leuk maken', vindt Paula. 'Dan mogen we helemaal niet wat we graag 
willen.' 
 
De uitspraak 
[4] Paula en Amber stapten naar het tv-programma. Net als in een 'echte' rechtszaak is er een 
hoorzitting, kunnen zowel de eisers (Paula en Amber) als de verweerder (de schooldirecteur en zijn 
collega) hun kant van het verhaal vertellen en duikt de rechter, mr. Frank Visser, in de wetboeken. 
Daarop volgt een nogal ingewikkelde uitspraak. 
Wettelijk gezien mag de school inderdaad drankgebruik verbieden omdat het voor de leerlingen, óók 
de achttienplussers, moet zorgen. Maar dat mag alleen op momenten dat ze daadwerkelijk die 
verantwoordelijkheid voor de leerlingen heeft. En dat is alleen als de leerlingen aan boord van het 
schip zijn. Zodra die aan wal zijn, heeft school er niks meer over te zeggen en mogen de 
meerderjarigen dus gewoon drinken als ze dat willen. Visser: 'Kort samengevat, voor dit geval: niet 
drinken aan boord, wel drinken aan de vaste wal. Maar natuurlijk niet dronken weer terugkomen aan 
boord.' 
 
Hoe controleren 
[5] Met die uitspraak zijn Paula en Amber best blij: beter iets dan helemaal  
niets. Maar schooldirecteur Oostdam is minder enthousiast. Hoe zorgt hij dat zijn leerlingen níet 
dronken terug het schip op komen, maar ook niet katjelam op straat zullen rondzwerven tot ze weer 
nuchter zijn? 'Ik heb werkelijk geen idee.' Gelukkig heeft hij nog een paar weken om daar over na te 
denken. Terwijl Amber, Paula en al hun klasgenoten zwoegen op hun eindexamen. 
 
Kim Einder,  
 
7days, 5 mei 2015 
 
 
 
Mogelijke vragen bij deze tekst: 
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01.  Wat vind je van het artikel? 
02. Wat is het doel van het artikel? 
03. Is het artikel betrouwbaar? 
04. Hoe houdt de schrijver rekening met het leespubliek. 
05. Formeel of informeel taalgebruik? 
06. Wat zijn leesstrategieën?  
07. Welke leesstrategie is gebruikt? 
08. Kun je de tekst verdelen in inleiding – kern – slot? 
09. Wat is de hoofdgedachte van de tekst? 
10. Wat is het onderwerp van de tekst? 
11. Hoe kun je in een tekst mensen overtuigen? 
12. Wat voor tekstsoort heb je voor je liggen? 
13. Wat  is een dialoog? 
14. Wat is een polyloog? 
15. Geef eens voor het woord……een synoniem? 
16. (Indien er sprake is van): wat is een homoniem? 
17. Wat is de functie van alinea…… 
18. Welk signaalwoord herken je in alinea…… 
19. Welke bedoeling heeft de schrijver met de laatste alinea? 
20. Wat is het verband tussen alinea….en alinea….? 
21. Waarvan maakt de schrijver in deze tekst vooral gebruik: feiten,  
 eigen mening, mening van anderen? 
22.  Waar is deze tekst uitgehaald en hoe noem je dat? 
 
 

 

 

 


