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Doel 
 

Duur 
Hulpmiddelen 

Je maakt twee schrijfopdrachten. 
Deze toets bepaalt of je Schrijven niveau 3F Nederlands beheerst. 
60 minuten voor beide opdrachten. 
kladpapier 

 

Beoordeling 
 

We beoordelen je taalvaardigheid Nederlands op niveau 3F. 
Allereerst beoordelen we de inhoud van de opdrachten. Je moet beide opdrachten volledig hebben 
uitgevoerd. Daarna beoordelen we de volgende kenmerken: 

 
Samenhang 
• Consequente en logische gedachtelijn 
• Tekstrelaties duidelijk aangeven 
• Goed gebruik van verwijs- en verbindingswoorden 
• Samenhang tussen alinea’s 
Afstemming op doel 
• Opdrachten adequaat uitwerken 
• Verschillende schrijfdoelen (bijv. overtuigen en informeren) toepassen en combineren 
• Opbouw van de tekst aan het doel aanpassen 
Afstemming op publiek 
• Schrijven voor zowel bekenden als algemeen lezerspubliek 
• Taalgebruik past bij gegeven situatie 
• Taalgebruik is consistent in toon en doel 
Woordgebruik en woordenschat 
• Variatie in woordgebruik 
• Adequate woordkeuze 
Spelling, interpunctie en grammatica 
• Weinig fouten in zinsstructuur 
• Goede beheersing van spelling, interpunctie en grammatica 
Leesbaarheid 
• Heldere structuur met witregels, marges, titel en zo nodig tussenkopjes 
• Lay-out afgestemd op doel en publiek 

 
Je kunt maximaal 2 punten per kenmerk halen. 
Je hebt een voldoende als je voor alle kenmerken minimaal 1 punt haalt. 
Als je voor één kenmerk 0 punten haalt, moet je voor minimaal twee andere kenmerken 2 punten 
halen om een voldoende te krijgen. 
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1. Brief sportschool 

2. Betoog over een stelling 
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Situatie 

 
 
 
 
 
 

Inhoud van de 
opdracht 

Opdracht 2. Betoog 
Schrijf een betoog. 
Kies één van de volgende stellingen: 

 
Ø De school moet meer doen om overgewicht te bestrijden. 
Ø Ook al kan reïncarnatie niet wetenschappelijk worden bewezen, 

toch verdient het serieuze aandacht. 
Ø De monarchie moet worden afgeschaft. 
Ø Scholen moeten niet vóór 10 uur beginnen. 

 
• Zorg voor een passende inleiding. Hierin introduceer je het 

onderwerp en maak je jouw mening over de stelling duidelijk. 
 
• Onderbouw je mening met minimaal drie argumenten en werk 

deze argumenten uit tot een goedlopend verhaal. 
 
• Geef daarnaast ten minste één argument dat tegen jouw eigen 

mening pleit en weerleg dit argument. 
 

Je zorgt voor een goede indeling met een inleiding, kern en slot. 
 
 

Opdracht 1. Brief sportschool 

Situatie Je hebt een abonnement bij Sportschool Extreem. Je betaalt via 
automatische incasso. Vorige maand is het abonnement opeens 
€ 15,-- duurder geworden. Hier ben je het niet mee eens. 
Bij de sportschool vertellen ze je dat je een brief moet schrijven 
naar het hoofd van de administratie, de heer P. Bergman. 

Inhoud van de In de brief: 
opdracht 

• leg je de situatie uit; 
• leg je uit waarom je het hier niet mee eens bent; 
• stel je een oplossing voor; 
• vraag je om een reactie. 

 
Het adres van de administratie van Sportschool Extreem is 
Distellaan 35, 2015 XP Haarlem. Je schrijft de brief ter attentie van 
de heer P. Bergman. 

 
Je zorgt voor een juiste aanhef en afsluiting. 
Je brief heeft een inleiding, een kern en een slot. 


