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Vwo Spaanse taal (ERK B1) 
College-examen schrijfvaardigheid  
 
Examenopdracht 
Deze examenopgave bestaat uit één schrijfopdracht.     
 
 
 
Beoordeling 
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: 
 inhoud en aantal woorden 
 grammatica 
 woordenschat 
 spelling 
 samenhang 
 
 
Gebruik minimaal 250 woorden. 
Vermeld het aantal gebruikte woorden in de rechterbovenhoek. 
 
 
 
Tips 
 
 Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.    
 Gebruik, indien nodig, een woordenboek.   
 
 
Veel succes! 
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Situatie  
 
Op het forum van de site ytuqueopinas.es wordt een discussie gevoerd over 
het thema “Wat is literatuur?”. Lees de volgende tekst. 
 
 

La literatura, reconsiderada 
 
La Real Academia Española (RAE) define la literatura así:  
Es el arte de la expresión verbal y, por lo tanto, abarca tanto los 
textos escritos como hablados y cantados.  
Pero para mucha gente, especialmente para los jóvenes, esta definición 
ya no vale. ¡Vamos a reconsiderarla! 
 ¿Qué significa literatura para ti?  
 Un cómic, una película o una serie de Netflix, una novela negra o de 

fantasía, etc. ¿también los consideras literatura? 
 ¿Los pones al mismo nivel que la literatura tradicional? 
 
¡Comparte tu opinión con nosotros! 
 

Opdracht 
 
Lever jouw bijdrage aan de forumdiscussie van ytuqueopinas.es. Verwerk in 
jouw tekst de volgende punten. 
 
1. Stel jezelf voor en vertel in welke talen je literatuur hebt gelezen voor 

school. 
 

2. Vertel hoe jouw leeslijst(en) voor je schoolexamen tot stand gekomen is 
(zijn). In hoeverre mocht je zelf kiezen en wat vind je daarvan? 

 
3. Wat versta jij onder ‘literatuur’? Ben je het met de definitie van de RAE 

eens? 
 

4. Beantwoord ook de andere drie vragen die op het forum gesteld worden 
(zie boven). 

 
5. Geef je mening over het idee om een stripboek of film op de leeslijst voor 

school toe te staan. 
 

6. Wat zou volgens jou een goede manier zijn om literatuur te toetsen op 
een examen? 
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