
VF-1005-s-19-1-o  1 / 4 lees verder ►►► 

Staatsexamen VWO 

2019 
tijdvak 1 

dinsdag 7 mei  
13.30 – 15.30 uur 

 
Spaanse taal schrijfvaardigheid 

 
 
College-examen schriftelijk  
 



VF-1005-s-19-1-o  2 / 4 lees verder ►►► 

Vwo Spaanse 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.   

 
 

Beoordeling 
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: 

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

 
 
Veel succes! 
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Situatie  
  

Escoger carrera: ¿razón o corazón?  

 
                            El grado universitario representa una de las decisions 
    más importantes de nuestras vidas. En ello depositamos 
                                nuestras esperanzas de futuro, nuestros objetivos e 
                                ilusiones. Por este motivo, cuando el momento llega, es  
                                necesario estar seguros. 
    Pero, ¿cuál es la verdadera motivación de los jóvenes?  
                                ¿Nos dejamos guiar por aquello que nos enamora, o  
                                influye la situación laboral actual?   
 
Lupita (25, Madrid) La pregunta es si con 18 años una persona es capaz de 
tener claro cuál es su vocación; yo creo que muy pocos lo tienen claro a esa 
edad…. 
 
Alec (19, Berlín) A la hora de elegir una carrera universitaria hay que tener 
en cuenta las salidas profesionales ya que al final es de lo que vas a vivir…. 
 
Julia (18, Málaga) Lo tengo muy claro: aquello que me enamora, aquello que 
disfruto haciendo, es el camino a seguir. Éste es el momento para 
aprovechar….. 
 
Kees (51, Edam)  La independencia es esencial en la vida. Así que: estudia 
para que mañana puedas ganarte la vida, Para hacer lo que te gusta ya habrá 
tiempo…  
 
 
Opdracht 
 
Schrijf een bijdrage voor deze website. 
 
1. Stel jezelf voor en vertel welke opleiding je volgt (of hebt gevolgd). 

 
2. Vertel over je plannen (studie/werk) voor de nabije toekomst. 

 
3. Welke mensen hebben jou bij deze keuze beïnvloed? Licht toe. 

 
4. Denk aan je kindertijd: wat wilde je worden toen je klein was? Waarom 

wilde je dat? Hoe denk je nu over die kinderdroom? 
 

5. In Nederland zijn enkele studies goedkoper geworden omdat naar deze 
beroepen veel vraag is (bijv. lerarenopleidingen). Geef je 
beargumenteerde mening hierover. 
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6. Voor opleidingen die weinig perspectief op werk bieden, wil men juist 
loting of toelatingstoetsen invoeren. Geef je beargumenteerde mening 
hierover.  
 

7. Soms gaat iemand heel ander werk doen dan waarvoor hij is opgeleid. 
Vertel over zo iemand en leg uit wat we daarvan kunnen leren. 

 
8. Sluit af met een concluderend antwoord op de vraag:  

Escoger una carrera: ¿razón o corazón?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


