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Werk één van de volgende opdrachten uit. Zorg ervoor dat je opstel minimaal  
500 woorden bevat. 
 
 
MIJN EIGEN LESROOSTER  
 

  1 De meeste scholen houden je nog stevig aan het handje. De school bepaalt niet alleen 
wat je moet doen, maar ook waar en wanneer je les hebt. 

 Schrijf voor het blad ‘Primeur’ een betogend artikel, getiteld ‘Mijn ideale lesrooster’. 
Geef aan welke vakken op jouw ideale lesrooster voorkomen en motiveer waarom je 
juist voor die vakken kiest. Beschrijf ook je ideale schooltijden. Noem ook een nieuw 
vak dat niet op je huidige rooster voorkomt. Motiveer je keuze. Geef ten slotte aan 
welk vak je absoluut niet in je eigen lesrooster opneemt en beargumenteer dit. 

 
 
EEN NIEUWE FRISDRANK  
 

  2 Er komt een nieuwe drank op de markt. Een lekkere en gezonde drank, een geduchte 
concurrent voor de bestaande frisdranken. Vanuit het bureau dat de reclame voor de 
nieuwe drank verzorgt, vragen ze jongeren met ideeën te komen voor een 
reclamecampagne. Die ideeën heb jij! 

 Schrijf een betogend artikel voor het tijdschrift ‘Fresh Marketing’. Beschrijf daarin jouw 
ideeën voor een reclamecampagne rond deze nieuwe drank. Ga daarbij in op de 
volgende vijf punten: 
- Welke naam ga je voor de drank gebruiken en waarom? 
- Hoe presenteer je de nieuwe drank in kranten en tijdschriften? 
- Welke kranten en tijdschriften kies je en waarom? 
- Hoe is de introductie op tv en op internet?  
- Welke andere mogelijkheden, bijvoorbeeld een aparte presentatie in een winkel 

of reclame op een bus, wil je nog gebruiken? 
 
 
EEN SLANG ALS HUISDIER? 
 

  3 Wat je allemaal niet in huis kunt nemen en al dan niet in een kooitje, hok of bak kunt 
stoppen! Te gek! Honden, poezen, hamsters, konijnen, vissen, duiven, parkieten, ratten... 
noem maar op. Bij iedere dierenwinkel kun je uit een groot assortiment kiezen. 
Wat betekenen huisdieren voor mensen? Horen al die dieren wel in huis? Is het normaal 
om dieren zo te verzorgen en te vertroetelen als vaak gebeurt? Is het voor de dieren zelf 
allemaal wel zo leuk? Is liefde voor het dier niet gewoon liefde voor jezelf? 

 Schrijf voor ‘Beestenbende’, een blad voor dierenbeschermers, een betogend artikel 
waarin je ingaat op de hierboven gestelde vragen. Geef duidelijk je eigen mening. 
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ZINLOOS GEWELD 
 

  4 Neem een groep jongeren, voeg daaraan flink wat alcohol of drugs toe, wacht een tijdje 
en het resultaat is vaak voorspelbaar: schop-, steek- en/of schietpartijen. Zowel de daders 
als de slachtoffers begrijpen achteraf vaak niet waardoor het zo uit de hand liep. Zinloos 
geweld neemt steeds meer toe. 

 Schrijf in het jeugdblad ‘Uit’, een blad voor jongeren die regelmatig gaan stappen, een 
betogend artikel over zinloos geweld. Geef aan met ten minste twee voorbeelden wat 
zinloos geweld volgens jou is. Geef twee mogelijke verklaringen voor het feit dat het 
gebeurt. Ook geef je ten minste drie oplossingen waarmee zinloos geweld voorkomen 
kan worden. 

 
 
VOLWASSEN WORDEN IS NOG EEN HELE KLUS 
 

  5 Vroeger werd je volwassen in een beschermde omgeving, binnen het gezin. Gezellig 
samen naar de tv kijken, spelletjes doen in het weekend, praten bij een kopje thee met 
een schaal koekjes. 
Nu gaat dat meestal niet meer zo. Je wordt bij het volwassen worden veel meer beïnvloed 
door personen en zaken buiten het gezin. Vrienden, radio en tv spelen een belangrijke rol 
in de groei naar volwassenheid. 

 Schrijf voor het blad ‘Ouders van nu’, een blad voor opvoeders, over de opvoeding die 
jou gemaakt heeft tot wie je nu bent. Beschrijf eerst hoe je ouders/opvoeders je 
hebben opgevoed en wat zij belangrijk vonden om je te leren. Beschrijf wat je in je 
opvoeding hebt gemist en wat je goed vond. Beschrijf wat je van je vrienden, radio en 
tv, op straat hebt geleerd. Geef aan of je meer binnenshuis, of meer buitenshuis hebt 
geleerd en geef daarover je mening. Beschrijf ten slotte hoe de ideale opvoeding er 
volgens jou uitziet. 

 
 
DAT LUKT MIJ NOOIT  
 

  6 Een beetje spanning kan geen kwaad, maar als je dichtklapt bij een proefwerk, is dat erg 
lastig. Je concentreren op je werk is onmogelijk, de letters dansen alle kanten uit, en – het 
ergste van allemaal – je bent ineens alles vergeten. Niet alleen op school, maar ook op je 
sportclub of op feestjes kun je in de war raken, doordat je je erg onzeker voelt en je bang 
bent dat je weer eens een flater slaat. Een typisch geval van faalangst. 

 Schrijf voor de schoolkrant over je faalangst. Beschrijf onder meer wanneer je er last 
van hebt (had), hoe de angst zich uit (uitte) en wat de gevolgen zijn (waren). Vertel 
ook wat je doet (gedaan hebt) om dit probleem op te lossen en wat het resultaat 
daarvan is (was). Geef aan op welke manier anderen wel of niet begrip hebben 
(hadden) voor je faalangst. 
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De volgende 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. 
 
 ‘K WAS IED’RE WEDSTRIJD  
 

  7 ‘k Was ied’re wedstrijd weer de droefste van het veld 
en liep neerslachtig wat van achteren naar voren. 
Er was geen grasspriet of ik had hem al geteld 
en ‘k wist totaal niet of we wonnen of verloren. 
 
Naar: Levi Weemoedt 
 

 Niet iedereen gaat als een Ruud van Nistelrooij over het sportveld. Beschrijf in het 
personeelsblad van het bedrijf waar u werkt, op komische wijze wat voor een kneus u 
vroeger in sport was. Beschrijf uw optreden in de gymnastiekles of ga in op een 
wedstrijd waaraan u hebt deelgenomen. Maak uw beschrijving kleurrijk door gebruik te 
maken van overdrijving. De beschrijving moet wel geloofwaardig blijven. 

 
 
MIJN DROOMTUIN  
 

  8 Tuinen zijn er in overvloed: prachtige siertuinen, weelderige moestuinen, balkon- en 
daktuinen, Japanse en Engelse tuinen, maar ook stukjes ingepikt gemeenteplantsoen en 
dapper voortwoekerende tegeltuinen in de stoep naast de voordeur. De een heeft een 
droomtuin, de ander droomt er slechts van. 

 Beschrijf voor een tijdschrift voor tuinhobbyisten uw – al of niet bestaande – ideale 
tuin. Hoe is deze tuin ingericht en waarom op die manier? Welke planten, struiken, 
bomen staan er zeker in en welke juist niet? Licht uw keuze toe. Beschrijf op welke 
manier u uw ideale tuin zou openstellen voor bezichtiging door andere tuinliefhebbers. 

 
 
WAT HEET WELVAART?  
 

  9 Nederland is een welvarend land. Maar niet iedereen deelt in gelijke mate in de welvaart. 
Een miljonair méér dan iemand die van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Niet 
iedereen vindt dat (helemaal) terecht. Dit alles roept verschillende vragen op: 
- Wat is welvaart? Immers, wat voor de één welvaart is, vindt de ander verspilling. 
- Wat is volgens u in Nederland minimaal nodig om een ‘normaal’ leven te leiden? Hoort 

daar bijvoorbeeld een auto bij? Een kleurentelevisie? Een mobiele telefoon? 
- Heeft iedereen in Nederland recht op zo'n ‘minimumpakket aan welvaart’? Denk aan 

een student of een asielzoeker. 
- Vindt u dat iemand die rijk is, verplichtingen heeft tegenover minderbedeelden? 
- Hoe groot mogen de welvaartsverschillen zijn? 

 U ontvangt maandelijks het blad ‘Laten we wel zijn’ van de Regionale 
Gezondheidszorg. Maak in een ingezonden stuk voor dit blad duidelijk wat uw mening 
is over de verdeling van de welvaart. Ga in uw betoog in op alle vijf van de 
bovenstaande vragen. 

 



0000-0000 5  einde 

TERUG NAAR DE RIJSCHOOLBANKEN? 
 

  10 Wie in het bezit is van een rijbewijs, heeft bewezen een auto te kunnen besturen. En wat 
je eenmaal onder de knie hebt, verleer je niet meer. Maar niet iedereen denkt er zo over. 
Zo kwam een tijdje geleden iemand met het idee iedereen met een rijbewijs om de tien 
jaar opnieuw rijexamen te laten doen. Nu is het alleen zo dat mensen van 70 jaar en 
ouder bij verlenging van het rijbewijs een geneeskundige verklaring moeten overleggen. 

 Schrijf voor ‘Kampioen’, het blad voor leden van de ANWB, een betogend artikel over 
het voorstel dat iedereen om de tien jaar opnieuw rijexamen moet doen. Geef aan of u 
het hiermee wel of niet eens bent en licht uw mening toe met ten minste twee 
argumenten. Zou daarbij onderscheid gemaakt moeten worden tussen theorie en 
praktijk? Licht uw mening toe. Wat vindt u ervan dat mensen op een bepaalde leeftijd 
een geneeskundige verklaring moeten overleggen bij verlenging van het rijbewijs? 
Moet er wellicht een leeftijdsgrens komen om bejaarden helemaal van de weg te 
halen? 
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