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Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 13 punten voor het taalgebruik behaald worden. 
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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 situaties 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. 
 
 
EEN OPEN SOLLICITATIEBRIEF MET BIJLAGE 
 
Bij deze opdracht gebruik je je formulier gedocumenteerd schrijven. 
 

11p 1  Je zit vlak voor je examen. Over een paar maanden ga je waarschijnlijk naar een 
vervolgopleiding. Om wat geld te verdienen in de lange vakantie tussen het examen en de 
start van het volgende schooljaar, wil je gaan werken. Omdat je het liefst wilt werken bij 
een bedrijf binnen de sector die jij gekozen hebt, besluit je een open sollicitatiebrief1) te 
schrijven. 

 Schrijf op examenpapier een open sollicitatiebrief aan de directeur van een bedrijf 
binnen de sector van jouw keuze. Bedenk zelf de naam van het bedrijf, de naam van 
de directeur en de adresgegevens van het bedrijf. Je vermeldt dat je graag gedurende 
een periode van zes weken wilt komen werken in de maanden juni en juli. Je geeft 
ook aan waarom je bij dit bedrijf solliciteert. Gebruik hiervoor onderdeel 10 van je 
formulier gedocumenteerd schrijven. In je brief vermeld je ten minste twee dingen 
waar je goed in bent. (zie de onderdelen 6 tot en met 9) 

 Vergeet niet als bijlage een lijst van persoonlijke gegevens (je cv) mee te sturen. 
Vermeld je mentor als referent; noem zijn/haar naam, functie en telefoonnummer. 
Gegevens die je niet kent, mag je zelf verzinnen. 

 
 
EEN ARTIKEL 
 
Bij deze opdracht gebruik je bron 1 uit de bijlage. 
 

8p 2  Jij bent redacteur van de schoolkrant. Om de twee weken schrijf je een artikel over iets 
wat je is opgevallen op school, radio of tv. Dit keer zag je een artikeltje op een 
internetsite. Het artikel heet 'Waar haal jij je geld vandaan?' Het gaat over het nationaal 
scholierenonderzoek, waarin onderzocht wordt hoe jongeren aan geld komen. Ook wordt 
onderzocht wat ze te besteden hebben op een bepaalde leeftijd. Op de site staan ook wat 
tips voor als je gaat werken, bijvoorbeeld hoeveel je minimaal moet verdienen op jouw 
leeftijd. Bovendien kun je er vinden welk werk je wel en welk werk je niet mag doen.   

 Schrijf op examenpapier een artikel voor de schoolkrant, waarin je op basis van het 
cirkeldiagram in bron 1 de twee voornaamste bronnen van inkomsten aangeeft die 
jongeren hebben. Geef van twee baantjes uit het artikel aan waarom die jou wel of 
niet leuk lijken. Daarnaast geef je informatie over de hoogte van het minimumloon per 
uur voor jongeren van 15 en 16 en over het aantal uren dat jongeren van 15 en 16 
mogen werken per week. Bovendien geef je twee tips uit het artikel over zaken waar 
jongeren op moeten letten als ze gaan werken: één tip over het betalen van belasting 
en één over vakantiegeld. Bedenk zelf een passende titel. Vermeld ook waar je je 
informatie vandaan hebt gehaald. Gebruik voor je artikel ongeveer 200 woorden. 

 
noot 1 open sollicitatiebrief = een sollicitatiebrief die je schrijft naar een bedrijf, zonder dat je 

weet of daar nu of in de toekomst een vacature is
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EEN BRIEF 
 
Bij deze opdracht gebruik je bron 2 uit de bijlage. 
 

5p 3  In 'Blikopener 3' lees je het artikel 'Populair zijn is niks voor ons'. Dat gaat over een 
meisje dat zichzelf wat alternatief vindt. Ook vindt ze dat ze niet erg populair is. Na het 
lezen van het artikel schrijf je haar een brief. Jij vindt het namelijk interessant wat Lisette 
vertelt. 

 Schrijf op examenpapier een persoonlijke brief aan Lisette. Vertel haar wat jij ervan 
vindt dat mensen haar in een hokje willen stoppen. Je geeft ook een voorbeeld uit je 
eigen omgeving van het 'in hokjes stoppen' van mensen. 

  Lisette vermoedt dat het leeftijdsverschil tussen haar groep en de andere klasgenoten 
tot gevolg heeft dat er niet veel contact is met die andere klasgenoten. Geef aan hoe 
jij dit ziet. Je vertelt ook wat populair zijn voor jou betekent.  

  In de laatste alinea vertelt Lisette hoe zij gereageerd heeft op een meisje in haar klas 
dat heel erg gepest werd. Geef een advies aan Lisette, waarin je aangeeft hoe zij een 
volgende keer met zo’n situatie zou kunnen omgaan. 

 
 
EEN PERSONEELSADVERTENTIE 
 
Bij deze opdracht gebruik je bron 3 uit de bijlage. 
 

8p 4  Jouw oom is eigenaar van een blackhair-kapsalon2). Hij is bezig met het inrichten van een 
speciale visagie-afdeling. Nu zoekt je oom nog personeel voor deze afdeling. Jij gaat je 
oom helpen bij het opstellen van de advertentie en maakt daarbij gebruik van de 
informatie in een artikel dat je oom je geeft. (zie bron 3) Hij vertelt jou wat je in de 
advertentie moet zetten: "Ik ben op zoek naar twee medewerkers met een diploma 
blackhair. Ik heb een voorkeur voor mensen die tijdens hun opleiding de cursus visagie 
hebben gevolgd. Het salaris is goed."  

 Schrijf op de uitwerkbijlage de tekst van een personeelsadvertentie. Je verwerkt de 
informatie die je oom jou heeft gegeven. Uiteraard vermeld je ook de datum van de 
feestelijke opening: 1 september 2004. Verder geef je aan welke vier speciale 
technieken de sollicitant moet beheersen. (zie alinea 6) Belangstellenden kunnen 
meer informatie vinden op www.blackhair.nl. Sollicitanten moeten vóór 19 augustus 
reageren. De reactie moet gaan naar: kapsalon Blackline, ter attentie van: Winfried 
Hommerson, Jan Scharnierkade 12, postcode 2751 RM in jouw woonplaats. 

 Gebruik korte, kernachtige formuleringen. Zorg voor een goede bladindeling. Schrijf 
de woorden die de aandacht moeten trekken, groot en/of onderstreep ze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 2 blackhair-kapsalon = een kapsalon waar de kappers gespecialiseerd zijn in kroeshaar 
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