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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 4 opdrachten. 
Voor elk opdrachtnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
 
Voor dit examen zijn maximaal 180 punten te behalen. 
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FUNCTIONEEL SCHRIJVEN 
 
Dit examen bevat 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. 
 
Ter afsluiting van het schooljaar zijn jij en een vriend(in) van plan om ergens tussen 1 juli 
en 31 augustus vier weken op vakantie te gaan, het liefst lekker ver weg. Jullie vinden het 
leuk om steden te bezoeken, te winkelen en uit te gaan. Natuurlijk willen jullie ook naar de 
kust om heerlijk te kunnen zonnen aan het strand. Al zoekend op het internet komen jullie 
terecht op de website van Interrail. Met Interrail van de Nederlandse Spoorwegen kun je 
bijvoorbeeld een maand lang onbeperkt reizen door een groot deel van Europa. 
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Op de eerder genoemde website vinden jullie informatie over Interrail. Ook is er een link 
'Reisgenoten gezocht'. Jullie klikken die link aan en komen dan terecht op de site 
www.reisgenoten.nl. Via deze site kun je in contact komen met leeftijdgenoten die 
ongeveer dezelfde ideeën over vakantie hebben als jij. Het idee om samen met anderen 
op reis te gaan, spreekt jullie erg aan. 
Jullie lezen dat Reisgenoten op zaterdagen bijeenkomsten organiseert in een zaal bij het 
Centraal Station in Utrecht. Per bijeenkomst worden veertig tot zestig mensen 
uitgenodigd, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Het is de bedoeling dat je zelf 
kennismaakt met toekomstige reisgenoten. 
Jullie vragen via internet bij Reisgenoten een inschrijfformulier aan. 
 
Twee dagen later krijg je het formulier thuis en jullie gaan het direct invullen. Je spreekt 
met je vriend(in) af samen naar zo’n bijeenkomst van Reisgenoten te gaan. Jullie 
voorkeur gaat uit naar 22 mei, want op 20 maart en 17 april kun jij niet en je vriend(in) kan 
niet op 8 mei en 12 juni. Op 3 juli zijn jullie misschien al op vakantie.  
Jullie willen in juli of augustus naar Frankrijk en Spanje, met niet meer dan zes mensen, 
inclusief jullie zelf. Het moet een gemengde groep zijn met ongeveer evenveel jongens 
als meisjes. Jullie willen graag de hele reis samen maken: samen uit, samen thuis! Om 
het goedkoop te houden willen jullie in tenten of jeugdherbergen gaan slapen. Desnoods 
slapen jullie, als het zo uitkomt, in de trein.  
Dat vul je in op het inschrijfformulier. Je deelt mee dat je iemand meeneemt. Je geeft drie 
wensen op met betrekking tot interesses, karakter en dergelijke van je toekomstige 
reisgenoten. Bij onderdeel P stel je één toepasselijke vraag. 
 
 
EEN INSCHRIJFFORMULIER 

 
30p  1 Vul in de uitwerkbijlage het inschrijfformulier in. Je vult het formulier in op 1 maart. 

 
Op 22 mei is het zo ver. Jullie gaan naar de bijeenkomst in Utrecht. Er zijn ongeveer vijftig 
jongeren aanwezig. Jij en je vriend(in) komen bij enkele mensen te zitten die allemaal 
richting zone E en F willen. Onder hen zijn ook Stephano en Nora, broer en zus. Het zijn 
twee Nederlandse scholieren van Spaanse afkomst van jullie leeftijd. Zij willen in juli op 
reis: eerst naar Frankrijk en daarna willen ze ongeveer een week bij hun grootouders in 
Málaga in Zuid-Spanje doorbrengen. Jullie vertellen hun wat jullie van plan zijn.  
"Misschien zijn onze plannen wel te combineren", zegt Stephano, "een paar dagen Parijs 
lijkt me ook wel leuk." 
"Spanje lijkt me helemaal te gek", zegt je vriend(in), "zeker met iemand die Spaans 
spreekt en daar bekend is ... Wat vind jij ervan?", vraagt zij aan jou.  
Daar wil je even over nadenken. Jullie wisselen met Nora en Stephano telefoonnummers 
en adressen uit. 
 
Een paar dagen later besluiten jij en je vriend(in) met Stephano en Nora op vakantie te 
gaan. 
Je belt Stephano om hem te vertellen dat jullie graag met hem en z'n zus op vakantie 
gaan. Jullie zijn het al gauw eens over een reisplan. Je spreekt met Stephano af dat jij dat 
reisplan op papier zet en aan hen toestuurt.  
Een dag na het telefoongesprek schrijf jij een brief aan Stephano en Nora. Je hebt een 
kaartje gekopieerd uit je aardrijkskundeboek en de belangrijkste plaatsen met enkele 
bijzonderheden opgeschreven. Dat kaartje stuur je mee. Je hebt met Stephano en Nora 
afgesproken dat jullie vijf plaatsen gaan bezoeken en dat jij die plaatsen in reisvolgorde in 
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je brief noemt. Ook vertel je per stad wat jullie kunnen bekijken en doen en hoe lang jullie 
er waarschijnlijk zullen blijven. Hoe jullie terugreizen, zien jullie later wel. 
 
Reisafspraken 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
EEN BRIEF 
 

45p  2 Schrijf op examenpapier de brief aan Stephano en Nora. Spreek er je verbazing over uit, 
hoe snel jullie samen reisplannen hebben gemaakt. Je laat duidelijk merken dat jij en je 
vriend(in) er veel zin in hebben! Je dateert je brief op 25 mei. 
 
Je krijgt al snel bericht van Stephano en Nora. Zij vinden jouw reisplanning heel goed. Ze 
hebben al contact gehad met hun grootouders en die hebben laten weten dat jullie met  
z’n vieren welkom zijn. Zij kijken uit naar jullie bezoek. 
 
Maar ... voordat je eindelijk op weg kunt gaan, is het nodig om aan zakgeld voor de reis te 
komen. In het plaatselijke blad 'Vooruit' van 26 mei zie je in de rubriek Plaatselijke 
Vacatures een advertentie. Daarin wordt voor de zaterdagen een administratieve kracht 
gevraagd bij een bedrijf in Schieveen, dat in de buurt van jouw woonplaats ligt. Als je die 
baan krijgt, willen je ouders je wel een deel van het reisgeld voorschieten. 

1. Utrecht 
 
2. Parijs  12 uur, nachttrein? 
 
3. Hendaye 
 
4. Madrid 
 3 uur 15 min. 
5. Granada 
 2 uur 6 min. 
6. Málaga 
  

Parijs, Notre Dame, Champs Elysées, Eiffeltoren, winkelen en disco’s 
 
Hendaye: grensovergang, prachtig strand van 3 km 
 
Madrid: Prado: museum met schitterende tuinen, Koninklijk Paleis, veel disco’s 
 
Granada: oude Arabische stad, mooie gebouwen, gezellige sfeer 
 
Málaga: Costa del Sol! zonnen! 
 
– vertrek: 3 juli 
– alle plaatsen jeugdherbergen 
– datum van terugreis en  
  terugreis zelf nog afspreken 
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Die baan lijkt je wel wat, want je kunt goed met de computer werken. Verslagen en 
werkstukken maakte je altijd in Word. Die ervaring kun je in deze baan goed gebruiken. 
Je besluit te solliciteren. Volgens jou voldoe je aan alle eisen die in het profiel gesteld 
worden. Voor alle drie eisen leg je dat uit. In je brief maak je duidelijk waarom je 
solliciteert. Je geeft ook aan waarin je de advertentie hebt gelezen. 
 
 
EEN SOLLICITATIEBRIEF 

 
60p  3 Schrijf op examenpapier je sollicitatiebrief met c.v. als bijlage. Je schrijft je brief op  

1 juni. 
 
Op 18 juni word je uitgenodigd voor een gesprek. Dat verloopt goed en je wordt 
aangenomen. Je kunt je nu op de reis gaan voorbereiden! 
 
Jullie vakantie is een unieke ervaring. Vooral die week in Málaga: de hartelijkheid van de 
grootouders van Nora en Stephano, de vele leuke winkeltjes, het prachtige strand, het 
heerlijke eten, het bijwonen van een Spaanse dansavond. Het is het hoogtepunt van de 
reis, een week om nooit te vergeten. 
 
Begin september krijg jij een brief van Reisgenoten. Daarin staat dat de stichting een 
wedstrijd organiseert voor alle deelnemers die via hen contact hebben gekregen met 
reisgenoten. Wie schrijft het beste Interrailreisverslag?  
Het winnende verslag wordt gepubliceerd op de website van Reisgenoten en de winnaar 
krijgt de helft van zijn reiskosten terug. 
Jij wilt wel meedoen met die wedstrijd.  

POLYTEC BV 
 
Gevraagd:: 
 
ADMINISTRATIEVE KRACHT M/V voor de zaterdagen per 1 
augustus 
 
Taken: 
– telefonisch klanten te woord staan 
– het verwerken van orders via de computer 
– algemene administratieve verwerking 
 
Je profiel: 
– je weet van aanpakken 
– je hebt ervaring met het tekstverwerkingsprogramma Word  
– je hebt goede contactuele eigenschappen 
 
Je schriftelijke sollicitatie, voorzien van een lijst met persoonlijke gegevens (c.v.), 
zien wij graag tegemoet. Stuur je brief binnen twee weken naar: Polytec BV, t.a.v. de 
heer G. van Westing, Wildenberg 55, 1345 AB Schieveen. 
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Het lijkt je leuk het verslag te beginnen met de eerste reisdag van jullie vieren: een 
misverstand op het station in Utrecht en de onwennigheid ten opzichte van elkaar. Als 
tweede onderdeel wil je twee aardige voorvallen van de reis door Frankrijk en Spanje 
opnemen. Ten slotte wil je iets vertellen over het hoogtepunt van jullie reis: de tijd bij de 
Spaanse grootouders van jullie reisgenoten. Volgens jou moeten drie van de al genoemde 
Spaanse ervaringen wel genoeg zijn om een beeld van Málaga te geven.  
 
 
EEN VERSLAG 
 

45p  4 Schrijf op examenpapier het verslag. Gebruik ten minste 150 woorden en gebruik drie 
tussenkopjes. In het verslag spelen je medereizigers een belangrijke rol. 
  
Je verstuurt het verslag. Nu is het wachten op een briefje met daarbij een cheque voor de 
winnaar. 
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