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Examen : Nederlandse Taal (Lezen en Schrijven) 

Niveau : KSE 2 

Opgavenummer : NL2(08) 

Examenduur : 60 minuten 

 

© IVIO Het Examenbureau. 

Nadruk verboden. Deze opgave blijft eigendom van Het Examenbureau. 

 

 

• Vul in het onderstaande vak uw gegevens in. 

• Hieronder volgen 13 opdrachten. 

• Schrijf de antwoorden duidelijk op de daarvoor bestemde lijnen. 

• Streep fouten in uw antwoorden duidelijk door. 

• Lever uw werk en deze opgave in alvorens de examenruimte te verlaten. 

 

Naam kandidaat :   

Kandidaatnummer :   

Examenplaats :   

Examendatum :   
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Lees de teksten en beantwoord de vragen 1 t/m 8 

 

TEKST 1 

 

Bron: NHD 9 maart 2004  
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TEKST 2 

 

 
 

Bron: Panda maart 2004  
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TEKST 3 

 

 

 

Bron: Seasons dec/jan. 2004  
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Tekst 1 
 

1. Wie zijn voorstanders van een rijbewijs voor bromfietsers? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

2. Vanaf welke leeftijd mogen jongeren volgens VVD’er Luchtenveld het rijbewijs halen? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

3. Waarom vindt de ANWB het rijbewijs voor bromfietsers ‘een goed begin’? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 

 

Tekst 2 
 

4. Voor welke dieren zijn de drijfnetten in de Middellandse Zee rampzalig? (Geef drie 

voorbeelden.) 

 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

5. Welk land heeft de grootste drijfnettenvloot in de Alboran Zee? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

6. Wat gaat het Wereld Natuur Fonds doen om drijfnetten te verbieden? (Geef een 

voorbeeld.) 

 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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Tekst 3 
 

7. Waar en bij welke tentoonstelling kunt u naast ‘bekende personages’ ook ‘originele 

tekeningen en documenten’ zien? 

 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

8. Waarom zijn de portretten van Ada Gons Goosen bijzonder? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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Schrijven: maak de opdrachten 9 t/m 13 
 

 

9. Schrijf in vier zinnen op wat u op de foto ziet. Denk aan de juiste spelling, hoofdletters, 

punten en komma’s. 

 

 
Bron: NHD 

 

a. ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

b. ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

c. ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

d. ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 



 Het Examenbureau NL2(08) - 8 - 

10. In tekst 2 van dit examen ‘Drijfnetten rampzalig voor zeedieren’ heeft u gelezen dat het 

Wereld Natuur Fonds actie gaat ondernemen tegen de illegale drijfnetten in de 

Middellandse Zee. U wilt deze actie steunen en schrijft een briefje naar het Wereld 

Natuur Fonds. 

 Schrijf een briefje waarin staat: 

- hoe erg u het vindt dat de zeedieren doodgaan door de drijfnetten, 

- waarom u de actie steunt, 

- bedenk zelf nog een extra actie, 

- denk aan een goed begin en een goede afsluiting. 

 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 
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11. U wilt een girorekening openen. Hieronder, en op de volgende bladzijde vindt u een 

aanvraagformulier voor een girorekening. Vul uw gegevens in op de goede plaats.  

 Denk aan het volgende: 

- uw sofinummer is: 45632187NL, 

- u heeft nog geen girorekening, 

- u bent ouder dan 18 jaar, 

- de girorekening is alleen voor u, 

- u wilt een giropas, 

- vergeet de datum en uw handtekening niet. 
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 Bron: de Postbank 
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12. Schrijf hieronder in drie zinnen op wat u vindt van de stelling: 

‘Een rijbewijs voor bromfietsers is goed voor de verkeersveiligheid’ 

Denk aan de juiste spelling, hoofdletters, punten en komma’s. 

 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________  

 

 

13. Zet de woorden in alfabetische volgorde. 

 

drijfnetten _________________________  

milieu-organisatie _________________________ 

voorstander _________________________ 

verkeersveiligheid _________________________ 

galerie _________________________ 

moordmysterie _________________________ 

dikkopschildpad _________________________ 

thriller _________________________ 

illustratie _________________________ 

kleurrijk _________________________ 

 

 

Dit was de laatste opdracht. 

Lees de instructie op pagina 1 nog eens door en controleer of u die goed hebt gevolgd. 
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ANTWOORDEN & PUNTENTELLING BIJ TOETS NL2(08) 

 

Opdracht Vraag Antwoord Punten 

per 

vraag  

Aftrek 

per 

fout 

lezen 1. CDA, PVDA, VVD en ANWB 4 1 

 2. 15 jaar 3 3 

 3. geeft meer nadruk op verkeersonderricht en/of is 

goed voor de verkeersveiligheid 

3 3 

 4. dolfijnen, haaien, zeeschildpadden,  3 1 

 5. Marokko 1 1 

 6. Het WNF spoort de EU aan om toe te zien op 

naleving van het bestaande verbod op het gebruik 

van drijfnetten / het doet een oproep aan andere 

visserijorganen en niet-EU-landen om drijfnetten uit 

te bannen. 

3 3 

 7. In de Kunsthal Rotterdam bij de tentoonstelling van 

Fiep Westendorp. (1 antw. = 0 punten) 

3 3 

 8. Ze schildert ook op oude deuren en luiken 5 5 

 9. Zinnen moeten relevant zijn en beschrijven wat men 

op de foto ziet. Zinnen met ‘ik zie..’ mogen.  

Meer dan 2 taalfouten per zin: -2 punten. 

12 3 

 10. Ter beoordeling docent: 

 

Goede aanhef + afsluiting 

Goede boodschap: alle opdrachten (3x moeten in 

het briefje vermeld zijn (-3 voor elke niet vermelde 

opdracht) 

Meer dan 4 taalfouten: -4 punten 

(12 

totaal) 

3 

9 

 

 

 

 

 

3 

3 

 

 

4 

 11. Correct ingevuld: 

 

Uw gegevens + sofinummer t/m e-mailadres correct 

ingevuld 

Girorekening: nee 

Jonger dan 18 jaar: nee 

Girorekening alleen voor u: ja 

Welke pas: giropas 

Datum en handtekening 

-1 voor het invullen van gegevens op plaatsen die 

leeg hadden moeten blijven. (max. -5 punten aftrek) 

(14 

totaal) 

4 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

1 

 

2 

2 

2 

2 

1 
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 12 Ter beoordeling docent: 

 

Drie zinnen met duidelijke mening 

Meer dan 4 taalfouten: -4 punten 

(12 

totaal) 

12 

 

 

 

4 

 

 

 13. Alfabetische volgorde: dikkopschildpad, drijfnetten, 

galerie, illustratie, kleurrijk, milieu-organisatie, 

moordmysterie, thriller, verkeersveiligheid, 

voorstander 

1 woord vergeten of op verkeerde plaats: 2 punten. 

Meer dan 1 fout: 0 punten. 

5 1 

 Totaal aantal te behalen punten 80  

 

 

Eindcijfer is het aantal behaalde punten gedeeld door 8 

 

 

 

Dekking Eindtermen KSE Nederlands 2 (08) 

 

2.2 Je weg vinden -  opdracht 1 t/m 10, 15 (gebruik van woordenboek) 

2.3 Leesplezier 1 -  opdracht 1 t/m 10 

2.4 De Krant 2 - opdracht 1 t/m 10 

2.5 Informatieve teksten 2 -  opdracht 1 t/m 10 

2.6. Personalia en Eigen A. - opdracht 13 

2.7 Gegevens ordenen en noteren 2 -  opdracht 1 t/m 10, 11 t/m 15 

2.8 Correspondentie - opdracht 12 

2.9 Verslag 2 - opdracht 14 

2.10 Eigen verhaal II - opdracht 11 

2.15 Klankgroepen - opdracht 11 t/m 14 

2.16 Spelling 2 - opdracht 11 t/m 15 

2.17 Zinsbouw - opdracht 11, 12, 14 


