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Dit examen bestaat uit vijf opdrachten. 
Voor elk opdrachtnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 180 punten te behalen. 

 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkboekje. 
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FUNCTIONEEL SCHRIJVEN 
 
 
Dit examen bestaat uit vijf 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. 
 
Het is september 2002. Tijdens de tussenuren en in pauzes op school speel je vaak een 
partijtje badminton met een paar vrienden en vriendinnen. Jullie worden steeds beter en 
op een gegeven moment bedenken jullie dat het leuk zou zijn om lid te worden van een 
badmintonvereniging. Dan kunnen jullie namelijk met z’n vieren in de competitie spelen. 
“Wie kent er een leuke badmintonclub?”, vraagt Adil. “We zullen toch eerst eens moeten 
weten wat het kost om lid te worden”, zegt Mieke. 
“Ja, en het seizoen is al lang begonnen, dus ik betaal in elk geval niet de hele contributie 
als ik pas op 1 november lid word!”, voegt Simon eraan toe.  
“Dat moeten we dus eerst navragen.” 
“Vraag dan meteen waar en wanneer de trainingen zijn.” 
“Als er tenminste plaats voor ons is”, zegt Adil. 
Jullie besluiten om mevrouw Pietersen, jullie gymlerares, te vragen of zij een club weet. 
Zij raadt jullie de badmintonvereniging De Shuttle aan. 
“Je kunt het best schrijven aan Floris van der Kooi; die is secretaris van de vereniging en 
zeg er maar bij dat je het adres van mij hebt”, voegt zij aan haar advies toe. 
 
 
EEN BRIEF 
 

40p  1 Schrijf op examenpapier de brief aan badmintonvereniging De Shuttle, Postbus 18,  
   1122 XY in jouw woonplaats. Zorg ervoor dat jullie de benodigde informatie krijgen. Je 

schrijft de brief op 18 september. 
 
Na korte tijd krijgen jullie antwoord: De Shuttle heeft nog plaats. Floris van der Kooi 
vraagt jou om je eigen gegevens in te vullen op een aanmeldingsformulier dat bij de brief 
is ingesloten. De rest vult hij dan later in. De contributie is € 100 per jaar en het 
verenigingsjaar loopt bij De Shuttle van 1 september 2002 tot 1 september 2003. Hij stelt 
voor dat jullie € 80 contributie betalen voor het verenigingsjaar 2002 - 2003, omdat jullie 
pas per 1 november lid worden. Als je daarmee akkoord gaat, dan moet je het bedrag 
even zelf op het formulier invullen, evenals je bank- of gironummer. Dat lijkt jou een goed 
voorstel.  
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EEN AANMELDINGSFORMULIER 
 

15p  2 Vul in het uitwerkboekje het aanmeldingsformulier in.  
 
Vanaf november zijn jullie lid van de vereniging en jullie hebben het er goed naar je zin.  
Als jullie horen van het tienjarig bestaan van de vereniging, komen jullie op het idee om 
een jeugdtoernooi te organiseren voor alle jeugdspelers uit de hele provincie. De 
jubileumcommissie vindt dat zo’n goed idee, dat jullie wordt gevraagd om het plan zelf uit 
te voeren. 
Het programma ziet er ongeveer zo uit: overdag de wedstrijden, daarna een barbecue en 
‘s avonds een feest voor alle Shuttle-leden, oud-leden en introducés. Het toernooi zal 
plaatsvinden op zaterdag 26 april 2003 in sporthal De Ibis, Kerkplein 1 in jouw 
woonplaats. 
 
Maar ... als jullie in december de plannen presenteren aan het bestuur, wacht jullie een 
teleurstelling. Er is niet genoeg geld om het jubileum zo groots op te zetten. Bijna wordt 
besloten om dan maar geen toernooi te organiseren, totdat Adil opeens zegt: “Zullen we 
een brief om financiële steun schrijven aan winkels en bedrijven?” 
Het bestuur vindt dat ook een goed idee en besluit dat bedrijven voor € 50 sponsor van de 
jubileumfestiviteiten kunnen worden. In ruil daarvoor worden de namen van de sponsors 
dan genoemd op borden in de sporthal. Ook zullen de sponsors worden uitgenodigd voor 
de feestavond.  
Een andere mogelijkheid die bedrijven wordt geboden, is adverteren in het 
jubileumnummer van het clubblad. Voor € 25 kunnen ze een halve pagina vullen en voor 
€ 40 een hele pagina. 
Het bestuur zorgt voor een adressenlijst van winkels en bedrijven waar een brief naartoe 
kan worden gestuurd. De jubileumcommissie moet de brief schrijven. Jij biedt aan dat 
namens die commissie te doen. 
“Zorg ervoor”, zegt Floris van der Kooi, “dat je het zo voorstelt dat het voor winkels en 
bedrijven aantrekkelijk is om een bijdrage te leveren; ga dus niet bedelen. En denk eraan 
dat je meedeelt dat schriftelijke reacties zo snel mogelijk, maar vóór 3 februari, naar het 
adres van De Shuttle moeten worden gestuurd, ter attentie van mij. Vermeld ook dat 
giften van bedrijven van harte welkom zijn en dat die kunnen worden gestort op 
gironummer 54 66 381 ten name van De Shuttle.” 
 
 
EEN BRIEF 
 

50p  3 Schrijf op examenpapier namens de jubileumcommissie de brief aan winkels en bedrijven 
in jouw woonplaats. Vermeld ook de plaats en de datum van de jubileumviering. Je schrijft 
de brief op 16 december 2002. Omdat Floris van der Kooi de adressering verzorgt, hoef je 
geen geadresseerde te vermelden. 
 
De brief levert reacties op. Enkele winkeliers uit de buurt worden sponsor en de verkoop 
van advertentieruimte levert € 225 op. Dan komt er een brief binnen die jullie stoutste 
verwachtingen overtreft. 
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Het bestuur is erg blij met het aanbod van de heer Van Zon. Het jubileum kan nu volgens 
de al bestaande plannen worden georganiseerd. 
Jij regelt samen met Adil het toernooi. Er moeten nog wel afspraken worden gemaakt over 
de tijdsplanning van de verschillende onderdelen. 
Jullie spreken af dat de wedstrijden om 9.00 uur zullen beginnen en doorgaan tot 15.00 
uur. Vanaf 15.00 uur vinden de finales plaats. Die duren tot ongeveer 17.00 uur. Dan 
begint de barbecue met prijsuitreiking, die duurt tot ongeveer 20.00 uur. Het feest duurt 
van 20.00 tot 24.00 uur en vindt plaats in De Ibis. 
 
 
 
 
 

SSSEETT  SSPPOORRTT  BB..VV..
DD EE BBAADDMMIINNTTOONN ––   SSPPEECCIIAALL IISSTT

DIRECTIE-HOOFDKANTOOR BESTERDPLEIN 2 – 5014 HG TILBURG

POSTBUS 1003 – 5000 LE TILBURG

TEL.: 013 – 5451251 – 5451361

Tilburg, 9 januari 2003

Geachte heer Van der Kooi,

Een jaar of tien geleden heb ik badminton leren spelen bij uw club en daarna heb ik er een
hele tijd met veel plezier gespeeld.

Toen ik hoorde van uw jubileum, heb ik dan ook niet geaarzeld: mijn bedrijf Set Sport,
de grootste landelijke speciaalzaak in badmintonartikelen, is zeker bereid uw jubileum
te sponsoren. Speciaal voor het jeugdtoernooi wil ik een schenking doen van € 500.
Bovendien wil ik uw competitieteams nieuwe kleding schenken, voorzien van onze
firmanaam.

Ik hoop dat u hiermee uit de grootste nood bent en ik wens de vereniging veel succes toe.

Hoogachtend,

J. van Zon

J. van Zon
directeur



0000-0000 5 einde 300005-504o1* 

Ook moet de aanmelding van de spelers worden geregeld. Daarvoor maken jullie een 
affiche dat bij alle badmintonclubs in de provincie kan worden opgehangen. Alle spelers 
tot 18 jaar zijn welkom en aan de deelname aan het toernooi zijn geen kosten verbonden. 
De barbecue is toegankelijk voor spelers en toeschouwers en kost € 6. Men kan zich 
telefonisch bij jou aanmelden vóór 10 april. Jij schrijft de tekst voor het affiche. 
 
 
EEN AFFICHE 
 

30p  4 Schrijf in het uitwerkboekje de tekst voor het affiche. Gebruik korte, kernachtige 
formuleringen. Zorg er bovendien voor dat de belangrijkste mededelingen opvallen door 
deze te onderstrepen en/of groter te schrijven. 
 
Intussen is het maart en op een dag word je opgebeld door de redactie van een regionaal 
weekblad. Het bestuur van De Shuttle heeft ze jouw telefoonnummer gegeven. Wat blijkt? 
De redactie heeft lucht gekregen van jullie tienjarig bestaan. Ze vragen jou om als lid van 
De Shuttle een kort artikel te schrijven in de vaste rubriek ‘Blik op jeugdsport’. Het is de 
bedoeling dat je daarin vertelt over je ervaringen bij De Shuttle: waarom je daar bent gaan 
spelen en wat je van de club vindt. Ook wil de redactie graag wat meer weten over de 
activiteiten op 26 april. 
 
Het lijkt je heel erg leuk om dat te doen, dus je stemt toe. Natuurlijk grijp je de kans aan 
om zoveel mogelijk toeschouwers te trekken voor het jubileumtoernooi! Je vestigt daarom 
de aandacht op het toernooi, de barbecue en het feest. Je vermeldt de locatie en de tijden 
waarop alles plaatsvindt.  
Je noemt ook nog even de naam van Set Sport B.V. Zonder die sponsor had het toernooi 
immers niet georganiseerd kunnen worden.  
 
 
EEN ARTIKEL 
 

45p  5 Schrijf op examenpapier het artikel voor het regionale weekblad. Bedenk zelf een 
passende kop. Gebruik ongeveer 200 woorden. 
 
Zo, alles is klaar voor de viering van het tienjarig bestaan van de club. Op 26 april blijkt 
dat alle moeite niet voor niets is geweest, want de jubileumviering wordt een groot 
succes, met veel toeschouwers en een heel gezellig feest. 
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Werk één van de 10 opdrachten uit. 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen. 
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Werk één van de volgende opdrachten uit. Zorg ervoor dat je opstel minimaal 500 
woorden bevat. 
 
GELD MOET ROLLEN 
 

  1 Geld hebben is belangrijk. Tegenwoordig beschikken mensen over veel geld en ze 
hebben er veel voor over om dat geld te krijgen. Dat blijkt uit het Nationaal 
Scholierenonderzoek waarin onderzocht werd hoe jongeren aan geld komen. Gemiddeld 
heeft een 14- tot 15-jarige een bedrag van € 94 per maand te besteden, terwijl een 16- tot 
17-jarige scholier over zo’n € 164 per maand beschikt. Van deze bedragen is ongeveer de 
helft verdiend met een bijbaantje. Er zijn grote verschillen in besteedbaar inkomen. 

 Schrijf een artikel over geld voor de themabijlage van de regionale krant over jeugd en 
geld. Daarin geef je met een voorbeeld aan hoe belangrijk geld voor jou is. Vertel hoe 
jij aan je geld komt. Geef ook aan of jij tevreden bent met de hoeveelheid geld die je 
te besteden hebt. Geef daarvoor ten minste twee argumenten. Geef ook ten minste 
twee redenen waarom je vindt dat je ouders jou meer of minder zakgeld moeten 
geven. Maak met twee voorbeelden duidelijk of jij vindt dat je ouders mogen 
meebepalen wat jij met je verdiende geld doet. 

 
 
MODERN PESTEN 
 

  2 Internet, e-mail en sms zijn prachtige communicatiemiddelen van deze tijd. 
Boodschappen kunnen snel en effectief worden doorgegeven, maar ze kunnen helaas 
ook gebruikt worden om anderen te beledigen.  

 Schrijf voor de schoolkrant een artikel waarin je ingaat op het beledigen via internet, 
e-mail of sms. Werk ten minste twee voorbeelden van ‘modern pesten’ uit. Maak 
duidelijk wat je daarvan vindt door ten minste twee argumenten uit te werken. Geef 
aan wat iemand tegen deze pesterij kan ondernemen.  

 
 
MULTICULTI 
 

  3 Nederland staat er gekleurd op. Onze samenleving gaat steeds meer lijken op een 
smeltkroes van allerlei culturen. Niet alleen in de mode en in onze keuken, maar ook bij 
dans en muziek is dat duidelijk te merken. Andere culturen beïnvloeden en verrijken de 
Nederlandse cultuur. 

 Schrijf voor ‘CJP’, een jongerenblad over cultuur, een artikel waarin je duidelijk maakt 
op welke manier andere culturen verrijkend zijn voor de Nederlandse cultuur. Ga 
daarbij in op ten minste drie aspecten: de mode, de keuken en dans en/of muziek. 
Hoe reageer je als iemand zegt dat deze beïnvloeding geen verrijking, maar een 
verarming is? Vind je dat mensen uit jouw omgeving open staan voor andere 
culturen? 
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SPELLEN 
 

  4 Misschien ben jij wel een eigentijdse spellenfreak en ontspan jij je met computergames. 
Of houd jij van denkspelletjes als master mind of dammen? Wie weet ben jij vooral 
iemand die behendig is in het kaartspel. Of kan scrabble, ganzenbord of mikado jou meer 
bekoren? De meeste mensen hebben zo hun eigen favoriete spel. Welk spel heeft jouw 
voorkeur? 

 Schrijf in het blad ‘Games’, een blad voor liefhebbers van spellen, een artikel over het 
spel van jouw voorkeur. Je beschrijft het soort spel, de spelregels en de manier 
waarop jij het spel speelt. Je geeft aan waarom dit spel voor jou zo aantrekkelijk is. 
Beschrijf ook wat je graag zou willen veranderen aan dit spel. 

 
LOT UIT DE LOTERIJ 
 

  5 Op je verjaardag kreeg je een staatslot cadeau. Je maakte daarmee kans op de hoofdprijs 
van één miljoen euro. Je had maar weinig vertrouwen in een goede afloop … toch 
gebeurde het onverwachte: jij won de hoofdprijs. 

 Beschrijf in het jongerenblad ‘Break Out!’ wat je hebt meegemaakt vanaf het tijdstip 
dat je hoorde dat je één miljoen euro gewonnen had. Hoe was je eerste reactie? 
Beschrijf ook twee tegengestelde reacties van mensen, toen zij hoorden van jouw 
prijs. Beschrijf de belangrijkste drie bestedingen die je met dat geld hebt gedaan. Geef 
ook een beschrijving van je eigen verwachtingen. Zijn die uitgekomen? Geef aan wat 
er veranderde in jouw leven. 

 
 
JE BENT WAT JE DRAAGT  
 

  6 Je slentert met een paar vrienden en vriendinnen door het centrum van je woonplaats. 
Plotseling zie je iemand voorbij lopen in te gekke kleren. Het liefst zou je hem of haar 
direct willen vragen waar deze kleding gekocht is. Dat durf je natuurlijk niet. 
Je besluit zo snel mogelijk op zoek te gaan naar de winkel met deze perfect bij jou 
passende kleding. Je zoektocht langs talloze kledingzaken levert niet veel op. Jouw ideale 
kledij lijkt wel onvindbaar, tot je uiteindelijk totaal onverwacht ontdekt waar je ‘jouw stijl’ 
kunt vinden. 

 Beschrijf in een artikel voor het jeugdmodeblad ‘Belle’ de speurtocht naar de ideale 
kleding. Je geeft een uitgebreide beschrijving van deze kleding. Ga in op ten minste 
twee teleurstellingen die je tijdens dergelijke speurtochten hebt ervaren. Beschrijf ook 
een positieve ervaring tijdens zo’n zoektocht. Eindig je artikel met de reacties van je 
omgeving op jouw gedaanteverandering. 

 
 
De volgende vier opdrachten zijn in het bijzonder bedoeld voor examenkandidaten uit het 
volwassenenonderwijs. 
Het staat elke kandidaat vrij een keuze te maken uit alle tien de opdrachten. 
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DE LIEFDE 
 

  7 Ondanks oorlog, agressie, ruzies en afstand houdt de liefde zich staande. Denk aan de 
band tussen mensen onderling: de liefde voor uw ouders, uw broers, uw zussen, uw 
vrienden en vriendinnen, uw partner. Maar ook is er sprake van liefde in de band die  
u heeft met bijvoorbeeld uw huisdieren, uw lievelingsmuziek, uw geboorteplaats en uw 
sport. De liefde verdwijnt nooit. Zonder liefde zou de wereld niet bestaan. 

 Geef voor het maandblad ‘Mens’ een beschrijving van de liefde. Geef aan welke rol de 
liefde in uw leven speelt. Geef ook een indruk van vormen van liefde die u om u heen 
ziet. Beschrijf de vorm van liefde die ooit op u een overweldigende indruk heeft 
gemaakt. Hoe ziet de ideale liefde er volgens u uit? Beschrijf hoe mensen de liefde in 
hun leven een belangrijke plek kunnen geven. 

 
 
SCHAAPJES TELLEN 
 

  8 Slapeloosheid, je zult er maar last van hebben. Het houdt wetenschappers bezig en ook 
‘gewone’ mensen liggen er wakker van. Het is een probleem dat u zeer bekend voorkomt. 
Nachtenlang ligt u wakker. 

 Beschrijf voor het blad ‘GezondZijn’ van de plaatselijke kruisvereniging uw 
slapeloosheid. Verwerk in uw artikel de volgende vragen. Sinds wanneer en onder 
welke omstandigheden openbaart het probleem zich bij u? Hoe komt u de slapeloze 
nachten door? Welke gevolgen heeft de slapeloosheid voor u? Hoe hebt u geprobeerd 
iets tegen slapeloosheid te doen en wat was het resultaat van die poging(en)? 

 
 
SALARISVERSCHILLEN 
 

  9 Nog steeds krijgen veel vrouwen minder betaald dan mannen voor precies hetzelfde werk. 
De Tweede Kamer vindt dat het tijd wordt dat dit verandert en heeft de regering 
aangespoord tot actie over te gaan. 

 Schrijf voor ‘Kijk op werk’, een blad voor vakbondsleden, een artikel waarin u ingaat 
op het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen die precies hetzelfde werk 
doen. U geeft aan of u het met de Tweede Kamer eens bent dat de verschillen moeten 
worden opgeheven of juist niet. U geeft ten minste twee argumenten voor uw 
standpunt. U noemt ook een argument van iemand die het niet met u eens is en u 
weerlegt dat argument.  

 U belicht ook de rol die de vakbonden in deze kwestie kunnen spelen. 
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GEWOON ALTERNATIEF? 
 

  10 Stel, u hebt een vervelende verkoudheid. Als die na verloop van tijd niet overgaat, 
bezoekt u uw huisarts. U bespreekt uw klachten en uw arts schrijft een receptje en geeft 
een goede raad mee naar huis. Na enige tijd voelt u zich wel wat beter, maar de klachten 
verdwijnen niet helemaal. Wat te doen? Sommige mensen besluiten op zo’n moment niet 
naar een gewone arts of specialist te gaan; ze gaan liever naar een alternatieve arts, 
bijvoorbeeld een homeopaat of een acupuncturist. 

 Schrijf voor het tijdschrift ‘Beter’ een artikel waarin u duidelijk maakt of u in 
bovenstaande situatie kiest voor een alternatieve genezer of voor een gewone arts. 
Geef daarvoor drie redenen. Bespreek een nadeel van uw keuze. Maak met een 
voorbeeld duidelijk of de gewone geneeskunde en de alternatieve samen kunnen 
gaan. 




