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Examen : Nederlandse Taal (Lezen en Schrijven) 

Niveau : KSE 3 

Opgavenummer : NL3(02) 

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 of kruis het goede 

antwoord aan.  

 Streep fouten in uw antwoorden duidelijk door. 

 Let op: opdracht 14 en 15 moeten apart worden opgeschreven op het antwoordblad. (zie 

bijlage 1 en 2) 

 Gebruik woordenboek toegestaan bij vraag 6. 

 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 maak de vragen 1 t/m 13 
 

Leren en werken. 
 

Hieronder vindt u vijf artikelen over leren en werken. Lees de artikelen goed en beantwoord 

daarna de vragen. 

 

 

1. bron: Het Onderwijsblad, nr. 6, 2002 

 

 

 

2. bron: Profiel, nr. 2 maart 2002 
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   3. bron: Profiel, nr. 2 maart 2002 

 

 

4. bron: Profiel, nr. 2 Maart 2002 
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5. bron: Het Onderwijsblad, nr. 6 2002 
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1. In artikel 1 ‘Groen licht voor nieuwe basisvorming’ worden de eerdere vijftien  

 verplichte vakken in de basisvorming van het vmbo teruggebracht. Tot hoeveel ‘

 verplichte’ vakken wordt de basisvorming teruggebracht? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

2. In de zin, ‘Staatssecretaris Adelmund meent echter dat dat tot de taak van minister  

 Hermans behoort’, in de tweede kolom, staat twee keer het woord ‘dat’. Waarnaar  

 verwijst het tweede woord ‘dat’? 

 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

3. Wat betekent volgens u de titel ‘Groen licht voor nieuwe basisvorming’? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

4. In artikel 2 ‘Nieuwe behandelmethode dyslexie’ is er sprake van tijdelijke dyslexie bij  

 ruimtevaarders. Hoe komt dit? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

5. De behandeling van de ruimtevaarders tegen dyslexie is gericht op het oefenen van de 

 coördinatie. Waaruit blijkt dat? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

6. In artikel 2 is sprake, in de tweede kolom, van het woord ‘reciteert’. Wat betekent  

 ‘reciteert’? (gebruik eventueel een woordenboek) 

� a. een tekst leren 

� b. een tekst lezen 

� c. een tekst voordragen   
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7. In artikel 3 ‘Balsemen, dat lijkt me nou leuk’, is de titel enigszins sarcastisch bedoeld.  

 Hoe komt dat volgens u? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

8. Wat is de inhoud van de lezingen over balsemen in artikel 3? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

9. In artikel 4 ‘Ouderen langer aan de slag’ is sprake van voor- en nadelen om ouderen  

 langer te laten werken. Noem twee voordelen en twee nadelen. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

10. Wat betekent volgens u het woord ‘ouderenparticipatie’ in de tweede kolom van  

 artikel 4? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

11. Naar welk woord verwijst ’13 procent’, in de zin ‘13 procent maakte wel eens gebruik  

 van scholing die specifiek voor de doelgroep bestemd is’, in de tweede kolom van  

 artikel 4? 

 

 _____________________________________________________________________ 
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12. In artikel 5 ‘Mijn baan’ geeft Bernadette Alfonso Nederlands aan volwassenen. Aan  

 welke twee groepen precies geeft zij les? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

13. Wat is, in artikel 5. laatste kolm, de AOB? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 
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Schrijven: maak opdracht 14 en 15. 

 

14. Maak een samenvatting van minimaal vijf en maximaal tien regels van artikel 4  

 ‘Ouderen langer aan de slag’. Gebruik hiervoor het antwoordblad van bijlage 1. 

 

 

15. Schrijf een sollicitatiebrief naar aanleiding van onderstaande advertentie. U kunt  

 kiezen voor ‘receptie/reserveringsmedewerker (mv)’ of voor ‘nachtportier (mv)’.  

 Gebruik de gegevens die in de advertentie staan om de sollicitatiebrief te kunnen  

 schrijven. Als u geen relevante opleiding of ervaring hebt dan mag u deze erbij  

 bedenken. 

 

Gebruik voor het schrijven van de brief het antwoordblad van bijlage 2. 

  bron: NHD 16-2-2002  

 

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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Antwoordblad: bijlage 1 
 

Opdracht 14: Samenvatting 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Antwoordblad: bijlage 2 

 

Opdracht 15: Sollicitatiebrief 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANTWOORDEN & PUNTENTELLING BIJ TOETS NL3(02) 

 

 

 

Opdracht Vraag Antwoord Punten 

per 

vraag  

Aftrek 

per fout 

lezen 
1 Tot  9 vakken 10 10 

 
2 ‘(kamerleden vinden dat) lerarenopleidingen 

moeten worden betrokken bij de vernieuwingen’ 

10 10 

 
3 strekking: de nieuwe plannen voor de basisvorming 

kunnen doorgaan 

10 10 

 
4 ‘door lange perioden van gewichtsloosheid’ 10 10 

 
5 uit de oefeningen die ze moeten doen; achter de rug 

doorgeven van een bal van de ene naar de andere 

hand, bal doorgeven op ooghoogte terwijl men op 

een been balanceert op een kussen en iets reciteert 

10 10 

 
6 c 5 5 

 
7 strekking; balsemen is geen alledaagse bezigheid 

en/of geen alledaags onderwerp voor een cursus 

10 10 

 
8 geschiedenis van het balsemen (van Egypte tot 

hedendaagse toepassing) + foto’s en dia’s waarop 

een professional aan het werk te zien is 

10 10 

 
9 voordelen: minder werken tegen hetzelfde salaris 

voor de ouderen, minder talent verspilling voor de 

werkgever, belasting voordeel voor de werkgever, 

ontlasting 20 en 30-jarigen 

nadelen: demotie betekent lager pensioen voor de 

ouderen, hetzelfde salaris voor minder werken 

nadelig voor werkgever, topposities langer door de 

grijze duiven bezet 

10 5 

 

 

5 

 
10 strekking: deelname van ouderen aan arbeidsproces 

en/of maatschappij 

5 5 

 
11 vijftigplussers (in de metaalbranche) 10 10 

 
12 allochtone vrouwen en een groepje analfabeten 

- 5 als een van beide genoemd wordt 

10 5 

 
13 

een vakbond 
10 10 
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Eindcijfer is het aantal behaalde punten gedeeld door 15 

 

Opdracht Vraag Antwoord Punten 

per 

vraag  

Aftrek 

per fout 

schrijven 
14 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,  

wie,  

voor- en tegenargumenten,  

conclusie 

- 2 voor een van niet genoemde eisen 

10 2 

 

 

2 

2 

2 

2 

schrijven 15 sollicitatiebrief bevat: 

 

op de juiste plaats naam/adres werkgever  

datum  

 

juiste aanhef (= mevr.Leijnse) 

juiste plaats handtekening  

 

juiste naam/adres sollicitant  

 

sollicitatiebrief bevat: 

goede motivatie 

2 tot 3 genoemde functie-eisen 

20  

2 

2 

2 

2 

2 

 

5 

5 

 
Totaal aantal te behalen punten 150  


