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Examen : Nederlandse Taal (Lezen en Schrijven) 

Niveau : KSE 3 

Opgavenummer : NL3(07) 

Examenduur : 90 minuten 

 

© IVIO-Examenbureau. Nadruk verboden.  

Deze opgave blijft eigendom van het IVIO-Examenbureau. 

 

 

• Vul in het onderstaande vak uw gegevens in. 

• Hieronder volgen 14 opdrachten. 

• Let op: opdracht 13 en 14 moeten apart worden opgeschreven op de antwoordbladen 1 

en 2. 

• 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 10 

 

Tekst 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Telegraaf 24 januari 2004  
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Tekst 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: VPRO-gids nr.5 jan/febr. 2004  



 IVIO-Examenbureau NL3(07) - 4 - 

Tekst 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Het Onderwijsblad nr.3 7 februari 2004  
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Tekst 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Autoweek nr.7 7 februari 2004  
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Tekst 1 

1. Waarom heeft de Europese Commissie alle import van Thais kippenvlees en ander 

pluimvee stopgezet? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

2. Welke Thaise producten werden vóór de vogelpest ook al niet geïmporteerd? (Noem er 

twee.) 

 ______________________________________________________________________  

  

3. Waarom kan de importstop uit Thailand een gunstig effect hebben voor de Nederlandse 

industrie? (Leg het antwoord uit in uw eigen woorden.) 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

Tekst 2 

4. Noem twee redenen waarom het programma ‘Punk’d’ van MTV zoveel succes heeft. 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

5. Wat is volgens de schrijver van het artikel het leukste aan ‘Punk’d’? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

6. Wat betekent volgens u het woord ‘Punk’d?  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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Tekst 3 

7. De onderzoekster Kaat Delrue heeft het over een ‘taboe’ in het onderwijs. Welk taboe 

bedoelt zij? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

8. Waarom vindt prof. dr. Martin Katan dat er meer geld naar het onderwijs moet? Noem 

twee redenen en licht uw antwoorden toe. 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

Tekst 4 

9. Noem twee redenen waarom de nieuwe cd van Sophie Ellis-Baxter, volgens de 

schrijver, minder goed is dan haar eerste cd ‘Read My Lips’. 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

10. Welke cd is volgens ‘Plaatwerk’ het beste en waarom? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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Schrijven: maak de opdrachten 11 t/m 14 

 

11. Vul de juiste vorm in. 

 

(gillen)__________________ __________________ (vliegen vt.) de meisjes Ashton 

Kutcher om de nek toen zij hem zagen. 

 

De krant (vermelden tt.) __________________ weinig nieuws over het (afzetten) 

__________________ staatshoofd van Thailand. 

 

Doordat de manager van ‘No Doubt’ snel (handelen vt.) __________________, (weten) 

__________________ hij de inbreker tegen te houden. 

 

De verzekering (vergoeden tt.) __________________ de aangerichte schade aan de 

(duperen) __________________ slachtoffers van de vogelpest. 

 

De leraren (zich haasten vt.) __________________ om de lang (verwachten) 

__________________demonstratie bij te wonen. 

 

 

12. Maak met elk woord een goede zin.  

 financiën 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 compositie 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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 profijt 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 tot dusver 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 calculeren 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 

13. U heeft gekeken naar aan het programma ‘Punk’d’. U schrijft een verslag voor de krant 

waarin u uitgebreid vertelt wat zangeres Beyoncé is overkomen. U mag hiervoor de 

informatie uit Tekst 2 van dit examen gebruiken. Het verslag heeft min. 10 regels en 

max. 20 regels. 

 Gebruik hiervoor het antwoordblad van bijlage 1. 

 

 

14. U heeft de cd ‘The Singles 1992-2003’ van No Doubt gekocht. Helaas blijkt bij 

thuiskomst dat de cd beschadigd is. U gaat terug naar de cd-winkel, maar de eigenaar 

wil u geen nieuwe cd geven. U besluit een klacht in te dienen bij de uitgeverij van de cd, 

Universal. U probeert duidelijk te maken dat u de cd niet beschadigd heeft, maar de cd 

zo gekocht heeft. U verwacht een oplossing voor het probleem. U stuurt de aankoopbon 

ook op en u wilt graag een antwoord terug. 

 

 Het adres is: Universal, Draaischijfweg 538, 1000 CD Amsterdam 

 Schrijf deze brief. Let op: dit is een zakelijke brief. 

 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. 
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Antwoordblad: bijlage 1 
 

 

Opdracht 13: verslag 
 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Antwoordblad: bijlage 2 
 

 

Opdracht 14: zakelijke brief 

 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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ANTWOORDEN & PUNTENTELLING BIJ TOETS NL3(07) 

 

Opdracht Vraag Antwoord Punten 

per 

vraag 

Aftrek 

per fout 

Lezen 1 Strekking: vanwege de massale uitbraak van 

vogelpest die ook mensen besmet. 

5 5 

 2 Levende kippen en broedeieren. 5 2,5 

 3 Strekking: omdat er minder aanbod uit het 

buitenland is, zullen de prijzen van (Nl) kippenvlees 

omhoog gaan, zo verdient de (Nl) industrie meer 

geld 

10 10 

 4 Strekking: het programma heeft beroemdheden als 

slachtoffers en de presentator is zelf ook beroemd. 

Mensen kijken meer als het om beroemdheden gaat. 

5 2,5 

 5 Het boezemt beroemdheden echte angst in want het 

is vreselijk om te worden gepunk’d. 

5 5 

 6 Strekking: belazerd worden, in de maling worden 

genomen. 

5 5 

 7 Strekking: niet praten over of toegeven dat leraren 

een klas niet in bedwang kunnen houden. 

5 5 

 8 Strekking: i.p.v. geld uitgeven aan geweld- 

bestrijding moeten scholen geld krijgen voor 

sportvelden omdat veel leerlingen afstevenen op 

overgewicht, diabetes en bijbehorende ziektes. Dit 

is een veel groter probleem. Ook moeten leerlingen 

eerst veilig naar school kunnen fietsen en buiten 

kunnen spelen. 

10 5 

 9 Een echte kaskraker staat er niet op en de 

kwantiteit, nl. 10 nummers, is onvoldoende voor 

deze tijd. 

5 2,5 

 10 ‘Devil’s Advocate’ van Dave Clarke omdat de 

luidspeaker de meeste gekleurde/donkere streepjes 

heeft. Ook inhoudelijke argumenten zijn goed. 

5 2,5 

Schrijven 11 gillend, vlogen 

vermeldt, afgezette 

handelde, wist 

vergoedt, gedupeerde 

haastten zich, verwachte 

10 1 

 12 Betekenis moet duidelijk naar voren komen. 

Spelling is correct. 

financiën = beheer van geld 

compositie = muziekstuk, samengesteld woord, 

ordening van delen tot een geheel (bv. in een 

schilderij) 

profijt = voordeel, opbrengst 

tot dusver = tot zover als we zijn 

calculeren = berekenen 

10 2 
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 13 Ter beoordeling van de docent: 

Min. en max. aantal regels mogen niet overschreden 

zijn. 

Spelling is correct (-2 per 4 fouten). 

 

Verslag is zakelijk beschreven, samenhang en 

opbouw zijn duidelijk, volgorde verslag; Beyoncé 

plant piek op kerstboom vanaf een hoogwerker, 

kerstboom valt om, bovenop cadeaus van 

weeskinderen, cadeaus kapot en een aantal 

weeskinderen vermist, etc. 

Verzonnen toevoegingen zijn logisch in het kader 

van het verslag. 

25  

3 

 

2 

 

15 

 

 

 

 

 

5 

 14 Zakelijke brief bevat: 

Op de juiste plaats naam/adres uitgeverij 

 

Datum 

 

Juiste aanhef 

 

Juiste plaats handtekening, naam/adres 

briefschrijver 

 

Klacht: 

Klacht is zakelijk/beleefd gesteld, de inhoud van de 

hele brief is zakelijk, vraag om oplossing en 

antwoord terug is duidelijk (-3 voor elk minder 

goed/duidelijk item). 

Spelling is correct (-2) per 4 fouten) 

25  

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

 

15 

 

 

 Totaal aantal te behalen punten 130  

 

Eindcijfer is het aantal behaalde punten gedeeld door 13 
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Dekking Eindtermen KSE Nederlands 3 (07) 

 

3.1 Leesstrategieën  - opdracht 1 t/m 10 

3.2 Informatieve teksten 3 - opdracht 1 t/m 10 

3.3 Instructieteksten  - opdracht 13 t/m 15 

3.4 Leesplezier 2  - opdracht 6 

3.5 Overzichten  - opdracht 9,10 

3.6 Studerend lezen  -  opdracht 1 t/m 10 + 14 

3.7 Schrijven als proces - opdracht 13, 14, 15 

3.8 Aantekeningen maken - opdracht 13, 14 

3.9 Brieven   - opdracht 15 

3.10 Creatief schrijven -  opdracht 13 

3.11 Samenvattingen en - opdracht 14 

verslagen 

Vragen en opdrachten -  opdracht 1 t/m 15 

3.22 Spelling 3  - opdracht 11 


