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Vwo Turkse taal (ERK B2) 
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 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! 
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Kies één van beide onderwerpen. 
 
De milieu-impact van vlees en andere dierlijke prod ucten 
Wereldwijd is de veehouderij volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie 
van de VN verantwoordelijk voor 14,5 procent van alle uitstoot van 
broeikasgassen, net zoveel als alle transport bij elkaar. 
Circa een kwart van al het watergebruik op de wereld gaat naar de productie 
van dierlijke producten. 
Volgens het ‘World Resources Institute’ zijn veehouders verantwoordelijk voor 
80 procent van de ontbossing in het Amazonegebied. 
De vee-industrie is de grootste veroorzaker van de vervuiling van rivieren en 
kustwateren met fosfaat en stikstof. 
Moeten we minder vlees- en melkproducten eten of moeten we vegetariër of 
veganist worden om opwarming van de aarde tegen te gaan? 
 
 
Massatoerisme is funest voor Amsterdam 
Alle landen willen meer toeristen trekken. Maar er zijn steden die last hebben 
van massatoerisme zoals Venetië, Barcelona en Amsterdam. Amsterdam is 
een populaire bestemming en dat is mooi voor de economie, maar de 
populariteit heeft ook een keerzijde. Bewoners zuchten nu al onder de 
gevolgen van het massatoerisme: de stad wordt langzaam onbegaanbaar én 
onbetaalbaar. Als we niet ingrijpen, wordt Amsterdam onleefbaar.  
Stel dat je een inwoner van Amsterdam bent, hoe zou je hierover denken? 
Moet de Gemeente Amsterdam iets doen om de groei te stoppen of niet? 
 
 
 
  
   
 


