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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. 
 
 
Effectiviteit afstandsonderwijs versus klassikaal onderwijs nog onbeslist 
Op basis van de huidige stand van onderzoek is het niet mogelijk scherpe 
conclusies te trekken over de effectiviteit van afstandsonderwijs vergeleken 
met klassikaal onderwijs. Volgens sommige studies lijkt afstandsonderwijs 
beter, volgens andere face-to-face-onderwijs, volgens weer andere is er geen 
verschil. Enige voorlopige eenduidigheid bestaat wel over de effectiviteit van 
online leren bij blended onderwijs (combinatie van klassikaal- en 
onlineonderwijs). Denk aan nadelen en voordelen. Welke vorm kan het 
onderwijs in de toekomst krijgen? Hoe denk je hierover? 
 
 
Generatie Z 
Het imago van Generatie Z laat nogal te wensen over. Ze zijn lui, 
telefoonverslaafd, weten niet wat ze willen in het leven en kunnen niet kiezen. 
Dankzij de gemakken van alle afhaalservices kunnen ze niet eens meer een 
fatsoenlijke maaltijd koken. Dat is het beeld van Generatie Z. Sommige 
ondernemers hebben een negatief beeld over de ‘jeugd van tegenwoordig’. Ze 
stellen volgens hen onrealistische looneisen en zijn te weinig gemotiveerd om 
te werken. Ze verkiezen hun privéleven boven het werk. 
 
Maar dit klopt niet, vinden de schrijvers van het boek 'Gen Z Verlangen naar 
verandering' van psycholoog Jos Ahlers en trendwatcher René Boender. Ze 
hebben hiervoor met twintigduizend Nederlandse jongeren met een 
geboortedatum tussen 1995 en 2012 gesproken. Uit het onderzoek kwam 
naar voren dat jongeren uit Gen Z weten wat ze willen en juist houden van 
aanpakken en aan de toekomst denken. Ze denken praktisch en voelen 
verantwoordelijkheid om actie te ondernemen op het gebied van het klimaat 
en de politiek bijvoorbeeld. Wat is je mening hierover? 
 
 
 
 
 
 
 


