TOELATINGSTOETS 21+
NEDERLANDS - SCHRIJVEN
Opdracht
Schrijf een betoog over de hieronder gegeven stelling. Het betoog is bedoeld voor publicatie op de
opiniepagina van een landelijke krant.
Het doel van het betoog is de lezer van een bepaald standpunt te overtuigen. Aan de hand van
argumenten onderbouw je je standpunt. In de inleiding van het betoog presenteer je duidelijk en
krachtig je eigen standpunt ten opzichte van de gegeven stelling. In het middenstuk probeer je met
behulp van argumenten de lezer te overtuigen van jouw standpunt. Je geeft in ieder geval twee
argumenten en daarnaast één tegenargument dat je vervolgens ontkracht.
Je wordt beoordeeld volgens de criteria op het beoordelingsformulier dat je bij deze toets aantreft. Je
mening over het onderwerp wordt niet getoetst.
De informatie die je over het onderwerp van de stelling krijgt, kun je in je betoog gebruiken. Dit is niet
verplicht, het staat je vrij om (ook) andere elementen in je betoog te gebruiken.
De richtlijn voor de tekst is 500 woorden. Teksten met minder dan 350 woorden worden niet
nagekeken.
De stelling luidt:

Mensen met een gezonde leefstijl moeten voorrang krijgen bij operaties en medische zorg
Door de stijgende kosten in de medische zorg en het gebrek aan goedgeschoold personeel worden
allerlei maatregelen voorgesteld om goede zorg te kunnen handhaven. Eén van de ideeën is om mensen
die gezond leven voorrang te geven bij operaties en andere medische zorg.
Je kunt vóór of tegen deze stelling zijn. Voor je argumentatie kun je bijvoorbeeld denken aan:
-

ongelijkheid tussen gezond en ongezond levende mensen
ziektes zijn niet altijd gerelateerd aan leefstijl
stimuleren gezond leven
zorgkosten dalen
extrinsieke motivatie werkt niet
inbreuk op privacy
controle is lastig

Hulpmiddelen bij het schrijven
De onderstaande hulpmiddelen helpen je bij het schrijven van een goede tekst. We adviseren je om
deze schema’s te gebruiken. Let op: alleen je uiteindelijke tekst in Word wordt beoordeeld. De schema’s
hieronder worden dus niet beoordeeld.

Stappenplan:
1.
2.
3.
4.

brainstormen
tekstschema maken
beoordelingsmodel bekijken
schrijven

Brainstormen

Mensen met een gezonde leefstijl moeten voorrang krijgen bij operaties en medische zorg
Argumenten vóór de stelling

Tekstschema maken

Argumenten tegen de stelling

Maak een tekstschema. Tip: gebruik kernwoorden en houd rekening met het doel en publiek.
Alinea
1: inleiding (inclusief stelling
en jouw mening daarover)
2: eerste argument +
uitwerking van het argument
3: tweede argument +
uitwerking van het argument
4: tegenargument +
uitwerking van het argument
5: ontkrachting van het
tegenargument
6: slot

Kernwoorden

Beoordelingsmodel Toelatingsexamen 21+ Nederlands Schrijven (digitaal)
Preconditie:
De tekst is een uitwerking van de opdracht en telt minimaal 350 woorden:

 Ja, beoordelen.
 Nee, cijfer = 1.

Beoordelingsaspecten

Cijfer:

Afstemming op doel

 ja

-

Het tekstdoel van het product (overtuigen) is in lijn met de tekstsoort en wordt
voldoende duidelijk.
- Het taalgebruik past bij het doel.
De opbouw van het product is volgens de opdracht (titel, inleiding met stelling en
standpunt, middenstuk met minimaal twee argumenten vóór, tegenargument met
ontkrachting, conclusie).
Afstemming op publiek
-

Het taalgebruik is afgestemd op het publiek (lezers van de krant).

-

 ja

De gedachtelijn is logisch en bevat hooguit een enkele kronkel, die niet hinderlijk is
voor het begrip van de tekst.
Tekstrelaties zijn duidelijk gemaakt m.b.v. bijv. voegwoorden, verbindingswoorden en
verwijswoorden.

Woordgebruik en woordenschat
-

Het woordgebruik is gevarieerd; storende herhalingen zijn zeldzaam en niet hinderlijk.
De woordkeuze is correct; een enkele fout kan nog voorkomen.

-

Er zijn witregels, alinea’s en eventueel kopjes gebruikt, die bijdragen aan de
leesbaarheid van de tekst.
Leestekens zijn correct gebruikt; een enkele fout kan nog voorkomen.

 nee
 ja

De spellingsregels zijn correct toegepast; een enkele fout kan nog voorkomen.
De grammaticaregels zijn correct toegepast; een enkele fout in langere, samengestelde
zinnen kan nog voorkomen. De fouten die voorkomen zijn niet hinderlijk voor het
begrip van de tekst.

Leesbaarheid

 nee

 ja

Spelling en grammatical
-

 ja
 nee

Samenhang
-

 nee

 nee

 ja
 nee

Oordeel:
6 x ja = cijfer 8
5 x ja = cijfer 6
4 x ja = cijfer 4
3 x ja = cijfer 3
2 x ja = cijfer 3
1 x ja = cijfer 3

