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Wat kun je verwachten op het Centraal Schriftelijk Examen (CSE)? 

Leesvaardigheid:  

 Hoofdstuk "Digitaal examen doen” (blz. 150 t/m 183 

 Woordenlijst examen blz. 184 t/m 189 

 

 Schrijfvaardigheid  

 Zakelijke e-mail of brief (voorbeelden op blz. 192 t/m 194)

 Artikel (zie blz. 44)  

 

Luister- en kijkvaardigheid 

  Magister (leermiddelen - Nieuw Nederlands - klas - het onderdeel 

 Kijk en luisteren). 

 

Oefensites: 
) www.examenblad.nl (VMBO BB Nederlands) 

) www.oefen.facet.onl (VO toetsen – Centrale examens – Nederlands – start) 

) Magister (leermiddelen – Nieuw Nederlands – klas – Eindexamen) 

) https://eindexamensite.nl 

 

 

De BasisBeroepsgerichte Leerweg maakt het examen Nederlands op de 

computer. 

 

 

 

 

 

 

http://www.examenblad.nl/
http://www.oefen.facet.onl/
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Wat neem je mee naar het CSE? 

  één woordenboek   

  voldoende en goed schrijvende pennen (voor de aantekeningen). 

Wat mag niet op het CSE? 

 Je mag geen tas op je tafel hebben, deze moet naar je kluis. 

 Je jas en pet mag je niet meenemen, ook deze moet in je kluis. 

 Geen mobieltje, smart watch of MP3-speler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Examenvoorbereiding 2020 - 2021 

4 

Leesvaardigheid 

Pas de 5 stappen van `verkennend lezen` toe 

1. Lees de titel 

2. Lees de bron  (Waar komt de tekst vandaan?) 

3. Lees de 1e alinea helemaal 

4. Lees de beginzinnen van de tussen-alinea´s 

5. Lees de slotalinea 

Verband Signaalwoorden 

opsomming ook, ten eerste, ten tweede, ten 

slotte, tevens, verder 

tegenstelling maar, echter, toch, hoewel, 

daarentegen 

tijdsvolgorde (chronologisch) eerst, dan,  daarna, toen, vroeger, 

voordat, nadat 

oorzaak-gevolg doordat, daardoor, als gevolg van, 

het gevolg is 

voorbeeld bijvoorbeeld, zo, zoals onder andere 

vergelijking net zo als, even….als, in vergelijking 

met, meer dan 

conclusie dus, concluderend, dat betekent  

(staat vaak in de laatste alinea_ 

*Een doel-middel herken je aan: 

Om te, door middel van, met behulp van 

Om je diploma te halen (doel), moet je veel oefenen …………..(middel).  

*Een voorwaarde herken je aan: 

Als……(dan), indien 
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Een zakelijke brief (sollicitatiebrief) 

Briefconventies  

naam + gegevens 
 
 
 
 
      plaats, datum 

 
      gegevens           
geadresseerde 
 
 
                
 
            2 witregels 
 
  aanhef 
            1 witregel 
 
(beginalinea) 
 
              1 witregel 
 
(kernalinea’s) 
 
 
              1 witregel 
 
              1 witregel 
 
 
              1 witregel 
 
(slotalinea) 
 
              1 witregel 
slotgroet 
              1 witregel 
 
              1 witregel 
 
 
 

Je eigen naam 

Straatnaam en nummer 

Postcode en woonplaats 

 
 
Breukelen, 10 mei 2021 

 
CSG Broeckland College 
t.a.v. de heer J. de Vries 
E. de Ruyterstraat 40 (Postbus 41) 
3621 CV Breukelen 
 

 

 

Geachte heer De Vries, (Geachte heer of mevrouw,) 

 

Met deze brief solliciteer ik naar de baan van rijwielhersteller bij uw bedrijf. Ik las de 

vacature in het Algemeen Dagblad van 6 mei 2021. 

 

Mijn naam is……………………., ik ben ……..jaar oud. Dit jaar heb ik aan het Broeckland 

College mijn diploma gehaald. In mijn vakkenpakket zaten o.a. Nederlands, Engels, 

natuurkunde en …………. 

 

Een baan als ……………… spreekt mij erg aan. Ik houd van werken ……………………… 

 

Een van de functie-eisen die u stelt, is dat de sollicitant bereid moet zijn om 

………………….. Ik heb daar geen bezwaar tegen. 

 

Graag verwijs ik u naar de bijlage voor meer persoonlijke gegevens over opleiding en 

ervaring. Ik hoop dat u mij binnenkort oproept voor een gesprek. Alvast bedankt voor 

de medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Handtekening / naam 

 

Bijlage: CV 
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Email-bericht 

Een email moet je precies hetzelfde benaderen als een persoonlijke of zakelijke brief. 

Er zijn echter wel verschillen: 

 Bij een email hoef je geen plaats en datum te vermelden 

 Bij een email hoef je geen naam- en adresgegevens van de geadresseerde (de 

gegevens van degene aan wie je de brief stuurt) te vermelden 

 

 

 

 AAN: Schrijf hier het emailadres 

 Onderwerp: Vermeld altijd het onderwerp van je bericht 

 

aanhef 
 
1 witregel 
 
(beginalinea) 
 
1 witregel 
(kern) 
 
 
 
 
1 witregel 
 
 
(slotalinea) 
 
Slotgroet 

 
1 witregel 
voor en 
achternaam  

Geachte heer of mevrouw ………., 

 

 

1e alinea – Stel jezelf voor en leidt het onderwerp van je brief in. (Mijn naam 

is…………… en ik ben ……….jaar oud. Ik zit op het Broeckland College in Breukelen.) 

 

2e alinea – Schrijf waarom je de brief stuurt. Dit kan een sollicitatie zijn, een 

klacht zijn, of een verzoek om inlichtingen, enz. (Met deze mail solliciteer ik naar 

de baan van ……………… Ik kwam de vacature tegen op ………………………………) 

 

3e alinea – Schrijf in deze alinea wat je wilt bereiken met je brief (bv ‘Graag zou ik 

dat u ….’).  

Alvast bedankt voor de medewerking.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Je  eigen naam (Rick van Santen) 
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WIE KIJKT JE EXAMEN NA? 
 
Het onderdeel “schrijfvaardigheid‘‘ wordt nagekeken door je leekracht.  
De leerkracht krijgt een zogenaamd ‘correctiemodel’ van het CITO.  
Hierin staan alle antwoorden en voorschriften hoe er nagekeken moet worden. 
De leerkracht mag daar niet van afwijken (ook niet als er fouten instaan). 
 
Het CITO maakt later bekend welk cijfer vastzit aan welke score. Meestal duurt dit enkele 
dagen. 
 
Wat wordt er nagekeken? 
 
Bij de onderdelen leesvaardigheid en kijkvaardigheid de meerkeuzevragen. 
Meestal levert een meerkeuzevraag 1 punt op. 
 
Bij open vragen wordt nagekeken of je de juiste begrippen hebt gebruikt die in het antwoord 
moeten voorkomen.  
Ook wordt er nagekeken of je niet te veel woorden hebt gebruikt bij je antwoord. 
 
Bij het onderdeel schrijfvaardigheid wordt er gelet op de volgende dingen: 
 

1. Inhoud: heb je alle zaken genoemd die in de tekst moeten voorkomen (men noemt 
dit ‘elementen’) 

 
2. Taalgebruik: hier wordt gelet op  

 Formuleringsfouten 

 Spelfouten 

 Interpunctiefouten (leestekens) 

 Minstens 75 of 100 woorden 
 

3. Conventies: hier wordt gelet op 

 Alinea-indeling 

 Samenhang 

 Slotzin/groet en voor-en achternaam 

 Logische volgorde 

 Passend taalgebruik  
 


