
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit opgavenblad bestaat uit 9 bladzijden. 

Dit examen bestaat uit opdrachten waarbij het onderdeel leesvaardigheid en het 
onderdeel schrijfvaardigheid getoetst worden. 
 
Onderdeel leesvaardigheid bestaat uit 30 vragen. 
Onderdeel schrijfvaardigheid bestaat uit 2 opdrachten. 
 
Voor dit examen zijn maximaal 100 punten te behalen. 
Dit opgavenblad bestaat uit 12 bladzijden. 
Bij dit opgavenblad hoort een tekstboek en een werkblad. 
 
Voor elk vraagnummer in het opgavenblad onderdeel leesvaardigheid staat 
hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. 
 
Voor elk opdrachtnummer in het opgavenblad onderdeel schrijfvaardigheid staat 
hoeveel punten per opdracht behaald kunnen worden. 
 
 
 
 

Opgavenblad 

Nederlands Leesvaardigheid en Schrijfvaardigheid 

Examen MAVO 
 

2021 
 Tijdvak 1 

maandag 17 mei 
07.30 – 10.00 

 

ARUBA 



 

EBA.EXA.MAVO.NE.LV + SV.tijdvak-1 2021.Opgavenblad  2 - 9 → 

 

 
 

 

 

 

 

AANWIJZINGEN 
 

Algemene regels die gelden tijdens de afname van het examen. 

• Alleen schrijfgereedschappen en als het nodig is een rekenmachine, 
liniaal of geodriehoek zijn toegestaan.  

• Het gebruik van programmeerbare rekenmachines is niet toegestaan. 

• Alleen het gebruik van een blauwe of zwarte pen is toegestaan. 

• Er mag niets van een ander worden geleend.  

• Het gebruik van correctievloeistof en/of correctietape is niet 
toegestaan. 

• Een foutief antwoord wordt altijd doorgestreept. 

• Na het maken van het examen, dienen ALLE opgavenbladen 
ingeleverd te worden. 

• Het gebruik van een ééndelig verklarend woordenboek Nederlands en 
een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (de thuistaal 
van de kandidaat) is toegestaan en omgekeerd. 

 
 
■ Meerkeuzevragen 

• Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.  
 
 

□ Open vragen 

• Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. In dit geval kunnen alleen de eerste twee redenen punten 
opleveren. 

• Citeren is het overnemen van een tekstgedeelte (een woord, enkele 
woorden, een zinsgedeelte, een zin of een aantal zinnen uit een tekst). 
Het overgenomen tekstgedeelte heet: het citaat. Het citeren mag 
worden uitgevoerd door het hele tekstgedeelte over te nemen in het 
antwoord of door minimaal het eerste en het laatste woord van het 
tekstgedeelte in het antwoord over te nemen, gescheiden door drie 
puntjes tussen haakjes. Een regelverwijzing is niet verplicht. 
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Tekst 1 

  Cinuforce neusspray 

 

Naar: bijsluiter Cinuforce neusspray A.Vogel  
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Vragen bij tekst 1  

CINUFORCE NEUSSPRAY   

    

   Lees de bijsluiter en beantwoord de onderstaande vragen: 
 
 
2p  □  1.  Bij welke klachten helpt dit product? 

 
   In het tekstgedeelte “A. Vogel … conserveringsmiddelen overbodig” staan  
   voordelen. 
1p ■ 2. Hoeveel voordelen worden er in dit tekstgedeelte genoemd? 

A 5 
B 6 
C 7 
D 8 

 
2p □ 3.  Welke drie handelingen moet je verrichten als je het product wilt gaan gebruiken? 
    
   In deze bijsluiter staat dat je Cinuforce neusspray in het algemeen gelijktijdig met 
   andere producten kunt gebruiken. 
1p ■ 4.  Dit is een … 

A combinatie van het product. 
B eigenschap van het product. 
C nadeel van het product. 
D voorbeeld van het product. 

    
   Lees de onderstaande gegevens: 
   1. Kijk (dan) op www.avogel.nl 
   2. Bel met de A. Vogel gezondheidslijn (0900-2464646) / Bel 0900-2464646 
   3. Stuur een e-mail naar info@avogel.nl 
1p □ 5.  Waarom staan deze gegevens in de bijsluiter? 
 
   In deze bijsluiter staan tips om vrijer door de neus te ademen. 
   Lees deze tips! 
1p ■ 6.  Hoeveel tips hebben met voeding te maken? 

A 3 
B 4 
C 5 
D 6 

     
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avogel.nl/
mailto:info@avogel.nl
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   Een auteur kan verschillende middelen hanteren om de tekst aantrekkelijk te 
   maken, zoals: 
    1. gevarieerde lettertypes gebruiken, 
    2. illustraties gebruiken, 
    3. humor in de tekst verwerken, 
    4. en tussenkopjes gebruiken. 
1p ■ 7.  Van welke middelen maakt de auteur bij deze tekst gebruik? 
   Kies het beste antwoord. 

A 1 en 2 
B 1, 2 en 3 
C 1, 2 en 4 
D 1, 3 en 4  

 
               
 
  Vragen bij tekst 2 (Zie tekstboek!) 
  LAAT OPBLIJVEN   

 
 
1p  □  8.  Welke alinea(’s) hoort/horen bij de inleiding? 

  
1p □ 9. Wat is de aanleiding voor het schrijven van deze tekst? 
                 Citeer het zinsgedeelte dat deze aanleiding aangeeft. 
    
2p □ 10.  Wat zijn de gevolgen van een korte nachtrust op lange termijn? 
 
   In regel 16-17 staat: “Dat gebruik … meer heilig.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1p □ 11.  Wat houdt dat gebruik in? Gebruik maximaal 10 woorden. 
 
1p ■ 12.  Welk verband is er tussen alinea 3 en alinea 4? 

A oorzakelijk verband 
B opsommend verband 
C tegenstellend verband 
D toelichtend verband   

    
1p ■ 13. Wat is de functie van alinea 5? 
   Alinea 5 geeft ...    

A een gevolg bij alinea 4. 
B een toelichting bij alinea 4. 
C een voorbeeld bij alinea 4. 
D een voorwaarde bij alinea 4. 

 
   In alinea 5 is er sprake van een slaapregel voor kinderen. 
1p □ 14.  Wat houdt deze slaapregel in? 
   Citeer het zinsgedeelte dat antwoord geeft op deze vraag. 
 
2p □ 15.  Wat zijn de twee oorzaken van het stijgende slaaptekort bij Amerikaanse  
   kinderen? 
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1p □ 16.  Waarom kiezen veel Spanjaarden eerst voor hun carrière en beginnen pas  
   later of zelfs helemaal niet aan kinderen? Raadpleeg alinea 8. 

  Citeer de zin die antwoord geeft op deze vraag. 
 

1p ■ 17.  Wat is de functie van de laatste alinea? 
   De functie van de laatste alinea is een ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A aanbeveling doen. 
B conclusie trekken. 
C samenvatting geven. 
D toekomstverwachting geven. 

 

 

Vragen bij tekst 3 (Zie tekstboek!) 
  SLAAF VAN JE SMARTPHONE   
 
 
1p  ■  18.  Hoe leidt de schrijver de tekst in? 
   De schrijver ... 

A benadrukt enkele opvallende details van het probleem. 
B citeert een belangrijk onderzoek over het onderwerp.  
C presenteert direct het onderwerp van de tekst. 
D probeert de aandacht te trekken met enkele pakkende anekdotes. 

  
   Lees alinea 1. 
   In de laatste zin van alinea 1 staat een opsomming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1p □ 19.  Uit hoeveel delen bestaat deze opsomming? 
 
   In alinea 2 staat: “Als je wilt ... nu en dan.” (regel 17-18) 
1p □ 20.  Citeer de voorwaarde die in deze zin staat. 
 
   Lees alinea 3. 
1p □ 21.  Citeer de kernzin van alinea 3. 
 
   Lees alinea 4. 
1p ■ 22.  Welk tussenkopje past het beste boven alinea 4? 

A De likes en de retweets 
B De sociale bevestiging 
C Een laag zelfbeeld 
D Een onderzoek van de universiteit 

 
   In alinea 4 staat: “Niet alleen ... zeggen psychologen.” (regel 38-39) 
1p □ 23.  Welke twee andere factoren geven zo’n egoboost? 
   Citeer het zinsgedeelte dat antwoord geeft op deze vraag.  
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   Lees alinea 5. 
1p ■ 24.  Met welk woord zou je alinea 5 het beste kunnen omschrijven? 

A  aansporing 
B angst 
C gehoorzaamheid 
D verplichting    

    
2p □ 25.  Wat zijn de twee gevolgen van FOMO volgens alinea 5? 
 
   Ikke, ikke, ikke is het tussenkopje van alinea 7. 
1p □ 26.  Dit tussenkopje kun je ook vervangen door het woord ... 
   Raadpleeg alinea 7. 
    

 Lees alinea 8. 
1p ■ 27.  Wat is de functie van deze alinea? 
   Deze alinea geeft een voorbeeld ... 

A bij de conclusie van de schrijver. 
B van de gevolgen van een verslaving. 
C van het lotgeval van een huisvrouw. 
D van mediaverslaving. 

 
1p □ 28. Citeer de zin waarin de voornaamste conclusie over socialemediaverslaving 
   staat. Raadpleeg alinea 10. 
    

 Vul de volgende zin aan. 
1p □ 29. Het ontbreken van smartphone- en computertoegang wordt in de tekst 
   vergeleken met ... 
    

 Het onderwerp van de tekst is socialemediaverslaving. 
1p ■ 30.  Worden de argumenten die de schrijver aanvoert bij dit onderwerp voldoende 
   onderbouwd? 

A  Ja, de term FOMO wordt duidelijk verklaard. 
B Ja, er worden wetenschappelijke redenen aangevoerd. 
C Nee, deze verslaving wordt alleen door gewoontes uitgelegd. 
D Nee, deze verslaving wordt niet duidelijk verklaard. 
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Dit onderdeel bevat twee schrijfopdrachten. 

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 je telkens je eigen 

naam en gegevens moet gebruiken als er in een opdracht “je”, ”jij” of “jou(w)” staat. 

  
Opgave 1   Herkansing schoolexamen  
 

 
 
Je zit in de examenklas van het Colegio Padu Lampe. Voor 12 februari 2020 van 
08.00 tot 10.00 staat het schoolexamen Nederlands gepland. Je hebt je goed 
voorbereid. Vooral aan het onderdeel spelling heb je veel aandacht besteed. Je hebt 
de samenvattingen goed doorgenomen en je ziet het schoolexamen vol vertrouwen 
tegemoet. 
 
Het schoolexamen gaat echter niet zoals je gedacht en verwacht had. Als je een 
kwartier bezig bent, klinkt er een luide knal. Iedereen schrikt! Je wilt echter zo snel 
mogelijk weer aan het werk, maar dan valt zowel het licht als de airconditioning uit. 
 
Even later volgt er een mededeling van de voorzitter van de toezichthouders. Het 
schoolexamen wordt een half uur onderbroken. Maar wat blijkt? De problemen 
worden pas na drie kwartier opgelost. Dus van de drie kwartier onderbreking wordt 
slechts een half uur bijgeteld. In feite kom je een kwartier tijd te kort. 
 
Je bent zeer ontdaan door de onderbreking van het examen. Je concentratie is 
daarna niet meer zo goed. Je vreest dat je cijfer lager zal uitvallen door deze 
gebeurtenissen. Je besluit een brief te schrijven aan de directeur van de school.  
Hij is immers de eindverantwoordelijke persoon op school. 
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Schrijf de brief aan de directeur R. van der Biezen waarin je je zorgen uit over het 
schoolexamen Nederlands dat op 12 februari 2020 werd afgenomen. Vermeld de 
omstandigheden waaronder het schoolexamen Nederlands is afgenomen, je zorgen 
omtrent het cijfer en de tijdsduur. Met andere woorden: vraag aan hem, om naast de 
normale herkansing, het schoolexamen Nederlands opnieuw te mogen maken. 
 
Je schrijft de brief op 13 februari 2020. Het adres is Binnenweg 12 in Oranjestad. 
Het is niet toegestaan om zinnen letterlijk uit deze tekst over te nemen.  
 
 

20p □ 1.  Schrijf de klachtenbrief op het werkblad. 
 
 
  

Opgave 2   Formulier herkansing schoolexamen    
 

De directeur heeft jouw brief in goede orde ontvangen 

en je verzoek is goedgekeurd.  

Je moet wel door middel van een formulier je aanvraag 

officieel vastleggen voor wat de her- en ziekenexamens 

betreft. Je vult het formulier op 20 februari 2020 in. 

Gebruik waar nodig de gegevens uit de tekst van 

opgave 1 om dit formulier in te vullen. Let op: naast het 

schoolexamen Nederlands kies je ook om het 

herexamen wiskunde te maken. 

 

10p □ 2.  Vul het formulier op het werkblad volledig in. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Einde 


