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Instructions to candidates 

 y Do not open this examination paper until instructed to do so.

 y Section A: choose one task. Each task is worth [25 marks].

 y Section B: write a personal response to the stimulus provided. The task is worth [20 marks].

 y The maximum mark for this examination paper is [45 marks].

Instructions destinées aux candidats

 y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).

 y Section A : choisissez une tâche. Chaque tâche vaut [25 points].

 y Section B : exprimez votre opinion personnelle sur la réflexion fournie. La tâche vaut [20 points].

 y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [45 points].

Instrucciones para los alumnos

 y No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.

 y Sección A: elija una tarea. Cada tarea vale [25 puntos].

 y Sección B: escriba una opinión personal al estímulo provisto. La tarea vale [20 puntos].

 y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [45 puntos].
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Deel A

Voer één van de volgende taken uit. Schrijf tussen de 250 en 400 woorden.

1. Culturele diversiteit

Onlangs is er in jouw stad een schoonheidswedstrijd gehouden. Als aspirant-journalist van de 

lokale krant heb je een van de deelnemers geïnterviewd. Tijdens het interview heb je gevraagd 

waarom je gast deelgenomen heeft en wat schoonheid voor hem/haar betekent. Schrijft een artikel 

dat op het interview gebaseerd is. 

2. Gewoonten en tradities

Op dit moment woon je in een Nederlandstalig land. Er is een lokale traditie die volgens jou 

redelijk controversieel en gedateerd is. Je bent op de hoogte van de belangrijkste redenen voor 

het behouden van de traditie, maar je bent nog steeds van mening dat de traditie niet thuishoort 

in de moderne maatschappij. Schrijf een brief aan de hoofdredacteur van de lokale krant waarin je 

jouw mening weergeeft en uitlegt waarom jij denkt dat het stoppen of veranderen van de traditie de 

culturele identiteit van de gemeenschap niet zal beïnvloeden. 

3. Gezondheid

Afgelopen maand heb je als vrijwilliger gewerkt in een plaatselijk ziekenhuis. Deze ervaring heeft 

een aantal van je inzichten en vooroordelen met betrekking tot de gezondheidszorg veranderd. 

Schrijf een stuk in je dagboek waarin je reflecteert op je tijd in het ziekenhuis en aangeeft hoe je 
mening veranderd is. 

4. Vrije tijd

Onlangs heb je een tentoonstelling in het plaatselijke museum bezocht die sterke gevoelens bij 

je opriep. Je bent teleurgesteld over het feit dat zo’n geweldige tentoonstelling door zo weinig 

jongeren bezocht werd. Om meer jongeren te stimuleren de tentoonstelling alsnog te bezoeken 

schrijf je een recensie voor je schoolkrant. 

5. Wetenschap en technologie

Het onderwerp van de volgende wetenschapsklas is: “Wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen 

de maatschappij zowel ten goede komen als schaden”. Voor deze klas heeft de docent iedere 

leerling gevraagd om een presentatie te geven over een wetenschappelijk onderwerp dat dit 

dilemma illustreert. Schrijf de tekst voor je presentatie.
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Deel B

Geef een persoonlijke reactie op de volgende stimulus tekst en rechtvaardig je reactie. Kies één van de 

tekstsoorten die je in de les bestudeerd hebt. Schrijf tussen de 150 en 250 woorden.

6. In tegenstelling tot een populair gezegde, verandert tijd de dingen niet; jij moet zelf die verandering 

teweegbrengen. 
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