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Bij dit examen horen een bijlagenboekje en een uitwerkboekje. 

Dit examen bestaat uit 4 opdrachten. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
 
Voor elk opdrachtnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
Daarnaast kunnen 9 punten voor het taalgebruik behaald worden. 

tijdvak 1
dinsdag 27 mei

09.00 – 11.00 uur
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Dit examen bestaat uit vier opdrachten.  
Lees voor elke opdracht eerst de informatie en maak de opdrachten wanneer dat wordt 
aangegeven. 
 
Verplaats je in de volgende situatie en bedenk daarbij dat als er in een opdracht 'je', 'jij', 
of 'jou(w)' staat, je telkens je eigen naam en/of adres en/of postcode en/of woonplaats 
en/of geboortedatum en/of geboorteplaats moet vermelden. 
 
In een nieuwsbrief van het buurtcentrum Oase aan de bewoners van de wijk waar jij 
woont, de Mandikewijk, heb je gelezen dat in januari 2003 de cursus 'Internet voor 
ouderen' begint (bron 1). In deze wijk is er namelijk achterstand op het gebied van 
automatisering en daar wil het buurtcentrum wat aan doen. In de brief wordt naar 
belangstellenden gevraagd, die mee willen helpen de cursus te organiseren. Daar heb jij 
wel zin in. Op school start binnenkort de verplichte stage voor alle vierdeklassers. Het is 
een stage van drie maanden waarin je één middag per week moet werken. Jij wilt graag 
iets met internet doen. 
 
Enkele dagen na je aanmelding als belangstellende krijg je een telefoontje van de 
beheerder van het buurtcentrum. Nadat je hem verteld hebt dat je veel van computers 
weet, vraagt hij jou of je zelf de cursus 'Internet voor ouderen' wilt geven. Er zijn acht 
bijeenkomsten gepland op woensdag van 13.00 uur tot 15.30 uur. Dat kan goed, want in 
verband met jouw stage heb je na 12.30 uur geen lessen op woensdag. De beheerder 
vraagt ook of je alvast een affiche wilt maken, waarop je vermeldt wat de cursisten 
kunnen verwachten en hoe ze zich op kunnen geven. Hij geeft je een lesbrief van een 
cursus 'Internet voor beginners' die hij ooit heeft gevolgd. Die lesbrief kun jij mooi 
gebruiken als uitgangspunt voor de cursus die jij gaat geven. 
 
 
EEN AFFICHE  

 
Bij deze opdracht gebruik je bron 1, bron 2 en bron 3 uit het bijlagenboekje. 
 

10p  1 Schrijf in het uitwerkboekje de tekst voor het affiche. Je geeft aan over welke cursus het 
gaat en voor wie de cursus bedoeld is. Verder geef je aan wat er in de cursus wordt 
behandeld. Daarvoor vat je de onderdelen samen van de lesbrief (bron 3). Je gebruikt per 
onderdeel maximaal zes woorden. Ook geef je de data van de verschillende cursusdagen. 
Gebruik daarvoor de kalender in bron 2. Je begint op woensdag 22 januari. De laatste 
twee weken van februari sla je over. Geef aan dat belangstellenden zich schriftelijk of 
telefonisch kunnen opgeven voor de cursus bij de beheerder van het buurtcentrum. 
Natuurlijk vermeld je ook hoeveel de totale cursus kost en op welke website 
geïnteresseerden meer informatie kunnen vinden. Bedenk een uitnodigende kop. 
Woorden die de aandacht moeten trekken, schrijf je groot en/of onderstreep je. Zorg voor 
kernachtige formuleringen en een goede bladindeling.  
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In het buurtcentrum staan zes oude computers. Dat is te weinig, want je hebt twaalf 
aanmeldingen voor de cursus. Bovendien is internet heel traag op deze machines. De 
cursus internet die jij gaat geven, is veel leuker met snelle computers. In jullie krant zie je 
het volgende berichtje: 
 
 

Digitale trapvelden zijn laagdrempelige 
plekken waar inwoners van een 
bepaalde wijk in contact kunnen komen 
met informatie- en communicatie-
technologie (ICT). Je kunt ze in heel 
Nederland vinden. Op dit kaartje zie je 
trapvelden die zijn geregistreerd in 
Nederland. Ze zijn per provincie en 
gemeente gerangschikt.  
 
Per trapveld is beschreven waar ze zijn, 
maar ook wat ze doen en hoe ze werken. Elk 
trapveld kan dit ook zelf bijhouden. 
Daarnaast komen er nog steeds trapvelden 
bij. Ben je zelf een trapveld begonnen? Meld 
je dan aan op de site www.trapveld.nl. 

 
Gemeenten geven de trapveldjes flinke subsidies. Jij zou als onderdeel van je stage wel 
zo'n digitaal trapveldje willen oprichten. Je vraagt de beheerder wat hij van dat plan vindt. 
Hij stelt voor dat jij de gemeente een brief stuurt met het verzoek om een digitaal 
trapveldje te mogen starten. 
 
 
EEN BRIEF  
 
Bij deze opdracht gebruik je bron 1 en bron 4 uit het bijlagenboekje. 
 

13p  2 Schrijf op examenpapier een brief aan de wethouder van Onderwijs van de gemeente 
waarin jij woont. Je vermeldt dat je deze brief schrijft namens het buurtcentrum Oase. Je 
geeft aan dat jij vanaf 22 januari 2003 een cursus internet wilt geven in buurtcentrum 
Oase en dat je twaalf computers nodig hebt om van start te kunnen gaan. Je vermeldt 
welke problemen er zijn met de huidige apparatuur. Je geeft met drie argumenten aan 
waarom een digitaal trapveldje een goed plan zou zijn voor de Mandikewijk. Deze 
argumenten haal je uit alinea 5 en 6 van bron 4. Je vraagt de wethouder snel te reageren, 
omdat de cursus eind januari al van start gaat. 
Je schrijft de brief op 1 december 2002 naar de gemeente waarin jij woont, ter attentie 
van de wethouder van Onderwijs, mevrouw L. Rabbes. Het adres is Nieuwe Kade 3, 5000 
RK in jouw woonplaats. Voor alle zekerheid geef je ook het adres en telefoonnummer van 
buurtcentrum Oase.  
 
 
 
 
 
 
 



300005-571o 4 ga naar de volgende pagina 300005-571o* 

Mevrouw Rabbes schrijft jou dat zij de contactpersoon is voor het digitale trapveldje. De 
gemeente wil graag meewerken aan jouw initiatief. Zij belooft dat er twaalf computers bij 
zullen komen. Natuurlijk zijn die computers er niet alleen voor de cursus 'Internet voor 
ouderen'. Er komt nu ook een internetcursus voor jongeren op donderdag en een 
basiscursus tekstverwerken op maandagmiddag. Beide cursussen starten om 15.30 uur 
en duren anderhalf uur. De rest van de week is het trapveld open voor alle bewoners van 
de Mandikewijk die voor weinig geld willen internetten.  
Om wat meer bekendheid te geven aan jullie trapveldje, vul je een formulier in op de 
website www.trapveld.nl. Je wilt het trapveld openen op de eerste dag van de 
'Internetcursus voor ouderen'. Het zal dagelijks geopend zijn vanaf 12.00 uur en sluit een 
half uur vóór de sluitingstijd van het buurtcentrum. 
 
 
EEN FORMULIER  
 
Bij deze opdracht gebruik je bron 1 uit het bijlagenboekje. 
 

6p  3 Vul in het uitwerkboekje het formulier in. Jullie e-mailadres is trapveld@oase.nl. Jij bent 
contactpersoon. De beheerder van buurtcentrum Oase is ook beheerder van het 
trapveldje. 
 
Net voor de kerstvakantie komen de twaalf nieuwe computers binnen. Je hebt dus twee 
hele weken om de cursus voor te bereiden en om het trapveldje op te starten. Dat is een 
goed begin van het nieuwe jaar! 
 
 
EEN ARTIKEL  
 
Bij deze opdracht gebruik je je formulier gedocumenteerd schrijven. 
 

7p  4 Schrijf op examenpapier een artikel waarin je het een en ander vertelt over jouw 
sectorwerkstuk. Schrijf een inleiding waarin je aangeeft op welke school je zit en waar je 
sectorwerkstuk over gaat (zie 1a op je formulier). Vermeld je onderzoeksvraag (zie 2) en 
twee deelvragen (zie 3a). Vermeld ook welk antwoord of welke conclusie je 
onderzoeksvraag heeft opgeleverd (zie 4). Je noemt ten minste één bron die je hebt 
gebruikt bij het maken van je sectorwerkstuk (zie 5a). Je geeft aan welke presentatievorm 
je hebt gekozen en hoe je presentatie verliep (zie 9a tot en met c). Zet boven het artikel 
een kop en boven elk nieuw deel van je artikel een tussenkopje. Je artikel telt ongeveer 
175 woorden. 

einde 




