
 

 IVIO-Examenbureau NL3(01) - 1 - 

 

 

 

 

 

Examen : Nederlandse Taal (Lezen en Schrijven) 

Niveau : KSE 3  

Opgavenummer : NL3(01) 

Examenduur : 90 minuten 

 

© IVIO-Examenbureau. 

Nadruk verboden. Deze opgave blijft eigendom van het IVIO-Examenbureau. 

 

Instructie 

 Vul in het onderstaande vak uw gegevens in. 

 Hieronder volgen 15 opdrachten. 

 Schrijf de antwoorden duidelijk op de daarvoor bestemde lijnen.  

 Streep foutieve antwoorden duidelijk door. 

 Let op: opdracht 5, 9, 13 en 15 moeten apart opgeschreven worden op het      

antwoordenblad. (zie bijlage 1 en 2) 

 Gebruik van een woordenboek is niet toegestaan. 

 

 

Naam kandidaat :   

Kandidaatnummer :   

Examenplaats :   

Examendatum :   
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Lees de teksten en maak de vragen 1 tot en met 12. 

 

Piet, Ria en Bas de Wild willen een huis kopen in Amsterdam. Om zich te oriënteren op de 

huizenmarkt, een eventuele verbouwing en aanschaf van nieuwe meubelen hebben ze diverse 

kranten en tijdschriften bekeken. 

 

  1.                  bron: 

Noordhollands Dagblad 
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2.                                                                                                              bron: Noordhollands Dagblad  
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3.                                                                                                              bron: Eigen Huis & Interieur 
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  4.              bron: Eigen Huis & Interieur 
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1. In artikel 1 overweegt Minister Korthals het wetsvoorstel ‘bedenktijd woningkoop’ in  

 te trekken. Wat is de belangrijkste reden hiervoor?  

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

2.  n artikel 1 is sprake van ‘een amendement’. Wat is de betekenis van het woord  

 ‘amendement’? Kruis het goede antwoord aan. 

 

� a. Aanvulling van een wetsontwerp 

� b. Protest tegen een wetsontwerp 

� c. Wijziging van een wetsontwerp 

 

 

3.  In artikel 1 vindt D66-Kamerlid Van Walsem het intrekken van het wetsvoorstel  

onverstandig. Waarom? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. In artikel 2 protesteerden bewoners van het Anna van Hogendorpland in  

 Heerhugowaard tegen het geluidsscherm achter hun huis. Wat zijn de belangrijkste  

 redenen voor dit protest? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

5. Leg uit wat in plaats van het geluidsscherm (zie artikel 2)  komt en wat de functie  

 daarvan is. (max. 10 regels) Gebruik hiervoor het antwoordblad van bijlage 1.  

 

 

6. In artikel 2 wordt voor het geluidsscherm een ander woord gebruikt. Welk woord is  

 dit? kruis het goede antwoord aan. 

� a. De aanbouw 

� b. Suskasten 

� c. De wintertuin 
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7. In artikel 3 ‘Herkomst Onbekend’ geven Janni en Dick Brouwers antwoord op vragen  

 van lezers van het tijdschrift ‘Eigen Huis & Interieur’. Met welk onderwerp houden zij  

 zich in het algemeen bezig?  

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

8. Helene Verhoeff heeft in artikel 3 een vraag over de stoelen die zij gekocht heeft.  

 Hebben deze stoelen enige waarde? kruis het goede antwoord aan. 

 

� a. Ja, de ontwerper is Gijs Bakker 

� b. Ja, maar de ontwerper is niet bekend 

� c. Ja, de ontwerper is Renny Ramakers 

 

 

9.  Waarom heet volgens jou de rubriek van Janni en Dick Brouwers in artikel 3  

 ‘Herkomst Onbekend’? (max. 8 regels) Gebruik hiervoor het antwoordblad van  

 bijlage 1. 

 

 

10. In artikel 4 ‘EH & I Interieur’ heeft Theodoor Willemsen een eigen winkel “Bloem en  

 +’ genaamd. Wat verkoopt hij?  

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

11. Waarom pakt Theodoor Willemsen altijd eerst de vloer aan? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

12. Wat vindt Theodoor Willemsen belangrijk als het om ‘wonen en werken’ gaat? 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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Schrijven: maak opdracht 13 tot en met 15. 

 

13. Maak een samenvatting van min.5 en max.10 regels van artikel 2 ‘Geluidsscherm  

 wordt aanbouw’, Gebruik hiervoor het antwoordblad van bijlage 2. 

 

14. Piet, Ria en Bas de Wild hebben een huis in Amsterdam gekocht. Ze zetten een  

 advertentie in de krant om hun oude huis in Haarlem te verkopen. Vul de advertentie  

 voor de familie de Wild hieronder in. Denk aan het volgende:  

 

- adres; Sportstraat 3, 2318 BE Haarlem 

- prijs van het huis; €159.000 k.k. 

- beschrijving van het huis; eengezinswoning, 2 slaapkamers, tuin (bedenk zelf 2  

 onderwerpen erbij) 

- afkortingen 

- wanneer/hoe te bereiken 

 

 

 

ADVERTENTIE (1 letter per vakje) 
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15. Piet, Ria en Bas de Wild verhuizen naar Amsterdam. Schrijf het verhaal op. 

- maak hierbij gebruik van de plaatjes 

- minimaal10 – maximaal15 regels  

- gebruik hiervoor het antwoordblad van bijlage 2. 

 

 

                 
 

                 
 

 

 

 

 

 

Dit was de laatste opdracht. 

Lees de instructie op pagina 1 nog eens door en controleer of u die goed hebt gevolgd. 

 

1 

2 

3 4 
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BIJLAGE 1. 

 

Vraag 5 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vraag 9 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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BIJLAGE 2 

 

Vraag 13 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Vraag 15 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANTWOORDEN & PUNTENTELLING BIJ TOETS NL3(01) 

 

Opdracht Vraag Antwoord Punten 

per 

vraag  

Aftrek 

per fout 

Lezen 
1. Volgende strekking; omdat het leidt tot een 

kostenstijging voor de koper 

10 10 

 
2. B 10 10 

 
3. Volgende strekking:omdat van prijsopdrijving door 

verplichte inschakeling van een notaris tot nu toe 

niets is gebleken (in Amsterdam o.a.) 

10 10 

 
4. Volgende strekking; het geluidsscherm gaf te veel 

lawaai, stank en schade 

10 10 

Schrijven 
5. Volgende strekking: een aanbouw als buffer tegen 

geluidsoverlast, op de bovenverdieping drie lagen 

glas en suskasten tegen het lawaai  

- - 2,5 niet genoemde aanbouw 

- - 2,5 niet genoemde drie lagen glas 

- - 2,5 niet genoemde suskasten 

 Max. 10 regels; - 2,5 als max. aantal regels  

overschreden is 

10 2,5 

Lezen 
6. c 10 10 

 
7. Volgende strekking; designwaarde van meubelen 10 10 

 
8. a 10 10 

Schrijven 
9. Ter beoordeling van de docent 

Strekking moet wel zijn dat mensen hun onbekende 

meubelen laten traceren en dat de waarde van de 

meubelen wordt vastgesteld 

- - 5 als een van beide bovenstaande 

argumenten niet genoemd worden 

- - 5 max. 8 regels  overschreden 

10 5 

 

Lezen 
10. Volgende strekking; boeketten, meubels en 

interieurconcepten 

10 10 

Lezen 
11. Volgende strekking: vloeren bepalen de sfeer in 

huis en vormen de basis met muren en plafond 

10 10 

Lezen 
12. Volgende strekking; wonen en werken zijn 

gescheiden in een ruimte, maar de ruimte blijft wel 

‘open’, door het verplaatsen van b.v. meubels 

verandert de functie van de ruimte 

10 10 

Schrijven 
13. Ter beoordeling van de docent 

Min. + max. aantal regels (5 en 10) mogen niet 

overschreden zijn; - 2 voor een van beide  

De samenvatting bevat; onderwerp, plaats, 

argumenten voor en tegen, vervanging/oplossing; 

-2 voor een van niet genoemde 

10 2 
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Schrijven 
14. Genoemde opdrachten moeten erin staan: 

Adres, prijs, beschrijving, 2 eigen toevoegingen van 

de beschrijving van het huis, afkortingen (juist) 

wanneer/hoe; - 2 per niet genoemd adres, prijs, 

beschrijvingen + eigen beschrijvingen, foutieve 

afkorting, niet genoemde informatie 

Advertentie moet correct ingevuld zijn, een letter 

per vakje 

10 2 

 

Schrijven 
 

15. 

 

Ter beoordeling van de docent: 

Plaatjes moeten alle vier beschreven zijn, het 

verhaal moet ‘logisch zijn’, min. 10 – max. 15 

zinnen, niet teveel spellingsfouten/vormfouten 

- 2 per niet genoemd/beschreven plaatje 

- 2 overschrijden min. en/of max. regels 

- 2 spellingsfouten (per 4 fouten) 

- 2 vormfouten (per 2 fouten) 

 

10 

 

2 

 
Totaal aantal te behalen punten 150  

 

Eindcijfer is het aantal behaalde punten gedeeld door  15 

 


