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U maakt drie lange opdrachten. Lees de opdracht goed door voordat u gaat schrijven. Maak 

eventueel een schrijfschema.

Schrijf geen zinnen uit de opdracht letterlijk over. Voor zinnen die u overschrijft krijgt u geen 

punten. U kent de voor- en nadelen van het gebruik van een woordenboek tijdens het examen. 

U hebt totaal 60 minuten om de drie lange opdrachten te maken.

Verdeel de tijd goed over de drie opdrachten. U kent de drie stappen:
1 Neem alle opdrachten globaal door.

2 Maak de opdrachten. Let goed op de tijd.

3 Controleer uw werk voordat u het inlevert.

1 Veiligheid op school

Mark Broeren heeft drie kinderen op de basisschool. Zijn kinderen blijven tussen de middag op 

school. Hij hoort van zijn kinderen dat het regelmatig voorkomt dat er niet genoeg op hen gelet 

wordt. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld tijdens de middagpauze het schoolplein verlaten.

Mark Broeren is daar boos over en daarom schrijft hij een brief aan de directie van de school.

In de brief schrijft hij:
• wat hij van zijn kinderen heeft gehoord.

• waarom hij dat een probleem vindt.

• welke maatregelen de directie volgens hem moet nemen om het probleem 

op te lossen.

Hoofdstuk 6 - Oefening 17 - Schrijven
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Opdracht 1
Schrijf de brief.

 

Basisschool de Regenboog 

Hamstraat 20

6041 HB Roermond 

Geachte directie,

Met vriendelijke groet,

M.P. Broeren

Nieuwstraat 56

6041 KL Roermond



Vooruit! - © Uitgeverij Boom 2015  3

2 Veilig en gezond werken

Uw werkgever vraagt u om onderzoek te doen naar de werkomstandigheden van het personeel.

U houdt een enquête onder de werknemers. 

De resultaten hebt u in een tabel gezet.

Onderzoek werkomstandigheden

Opdracht 2
Schrijf een verslag voor uw werkgever. In uw verslag:

• beschrijft u wat u hebt onderzocht en waarom.

• noemt u twee dingen die goed gaan in de fabriek.

• noemt u twee dingen die niet goed gaan in de fabriek.

• geeft u twee adviezen om de situatie te verbeteren.

• noemt u twee dingen die u daarmee kunt bereiken.

Doel van uw verslag is:

• om de directie te informeren over de werkomstandigheden; en

• om te laten zien hoe de werksituatie in de fabriek verbeterd kan worden.

Voor opdracht 3 heeft u nog 20 minuten nodig. Ligt u op schema?

1 Kent u de vluchtroutes? 80% 10% 10%

ja nee geen meningVraag

2 Heeft u goede veiligheidsschoenen? 90%   5%   5%

3 Weet u wat u moet doen bij een ongeval? 75% 25%   0%

4 Heeft u tijd voor de koffiepauze? 15% 70% 15%

5 Heeft u last van het lawaai in de fabriek? 65% 10% 20%

6 Bent u vaak ziek thuis? 65% 15% 20%

7 Moet u vaak en lang overwerken? 80% 15%   5%

8 Moet u zwaar tillen? 40% 45% 15%
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3 Verkeersveiligheid

De Nederlandse overheid neemt veel maatregelen om de veiligheid in het verkeer te verbe-

teren. U kunt hierbij denken aan snelheidscontroles, alcoholcontroles, een rijopleiding voor 

brommers, langzaam rijden in woonwijken en voorlichting op scholen.

U werkt bij de jeugdpolitie. U geeft voorlichting op scholen over verkeersveiligheid in Neder-

land. U praat met jongeren over wat ze zelf kunnen doen om het verkeer veiliger te maken.

Veel cursisten denken dat de maatregelen niet helpen.

Opdracht 3
U schrijft een artikel over verkeersveiligheid voor de website van een ROC.

Aantal verkeersdoden per jaar

In uw artikel beschrijft u:

• de ontwikkeling uit de grafiek.

• de relatie tussen het aantal verkeersdoden en de maatregelen die de over-

heid heeft genomen.

• twee maatregelen die leerlingen zelf kunnen nemen om hun eigen veiligheid 

in het verkeer te verhogen.

Doel van uw artikel is om de cursisten ervan te overtuigen dat de maatregelen echt nodig zijn.
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Terugkijken
• Had u genoeg tijd om de drie opdrachten te maken?

• Welke opdracht(en) vond u moeilijk? Waarom vond u die opdracht(en) moeilijk?

• Heeft u uw werk gecontroleerd op fouten die regelmatig terugkomen?

Kijk nog eens terug naar opdracht 1.
In opdracht 1 moest u een aantal punten beschrijven. Heeft de drie punten beschreven?

Kijk nog eens terug naar opdracht 2.
U beschrijft in opdracht 2 twee dingen die goed gaan in de fabriek.

 

 

Vervolgens beschrijft u twee dingen die niet goed gaan.

 

Vervolgens geeft u twee adviezen.

Tot slot noemt u de resultaten van die veranderingen.

Nadat uw docent uw werk heeft gecorrigeerd, schrijft u een tweede versie.

Uit het onderzoek blijkt dat de werknemers de vluchtroutes kennen en weten wat ze moeten 
doen wanneer er een ongeluk gebeurt.

Het valt op dat werknemers last hebben van het lawaai en veel moeten overwerken.

Ik stel voor om oorbeschermers te geven aan het personeel en om meer personeel aan te 
nemen.

Hierdoor werken de mensen met meer plezier en zijn ze niet zo vaak ziek.


