
Praktische opdracht schrijfvaardigheid Nederlands vwo 5 

Bij veel profielvakken ga je in de loop van het jaar een praktische opdracht maken.  Vaak moet je eerst informatie 
opzoeken en lezen. Vervolgens ga je er zelf over schrijven en tot slot wordt gevraagd je mening te geven.  
Dit werk is goed te combineren met het vak Nederlands. Daar lees je ook en ga je met argumenteren en 
schrijfvaardigheid aan de slag. Je kunt wat je doet bij een profielvak gebruiken voor het schrijven van overtuigende 
teksten bij Nederlands.  

Opdracht 
 Lever uiterlijk week 16 minimaal drie overtuigende teksten ter beoordeling in bij je docent 

Nederlands.  
 De docent beoordeelt één tekst. 
 Je schrijft minimaal één tekst alleen en minimaal één met een medeleerling. 
 Je kunt kiezen uit de teksttypes uit het schema. Zoek bij het teksttype dat je kiest 

minimaal twee voorbeelden en lever die bij je eigen tekst in.  
 Vul bij iedere tekst die gezamenlijk geschreven is het verantwoordingsformulier in en lever 

dat erbij in. 
 De lengte van de drie overtuigende teksten samen is tussen de 2250 en 3000 woorden.  

 

Mogelijke teksttypes 

ENG NL DU FR U, B, O, L 
Cartoon cartoon, spotprent, strip Cartoon, Spottbild, 

Comic 
Caricature / dessin 
satirique / dessin 
journalistique 

b, o 

Diary dagboekfragmenten met 
ontwikkeling, net als blog 

Tagebuchfragmente 
Blog 

journal intime l, b, o 

Drama toneelstuk Theaterstück pièce de théâtre l, b, o 
Poetry gedicht, poezie Gedicht, Poesie poésie u, b, o 
Short story kort verhaal Kurzgeschichte Conte / Nouvelle u, b, o 
Song lyric songtekst, liedje Songs, Lieder paroles (de chanson) u, b, o 
Advertisement advertentie Anzeige annonce o 
Appeal oproep om in actie komen Aufruf zur Aktion 

 

o 
Brochure/Leaflet brochure, folder Prospekt, Faltblatt brochure, dépliant b, u. o 
Editorial Van de redactie, von der Redaktion Editorial b. o 
Journalistic 
review 

recensie Rezension critique u, b, o 

Letter to editor ingezonden brief Brief an die Redaktion courrier des lecteurs b, o 
Magazine article tijdschriftartikel Artikel einer Zeitschrift article pris d’une 

magazine 
u, b, o 

Manifesto manifest, puntsgewijs, 
stellingen 

Manifest, Thesen Manifeste o 

Opinion column column Kolumne Colonne b, o 
Speech speech, incl de retorische 

technieken. 
Speech Discours o 

Letter brief Brief lettre u, b, o 
Letter of 
application 

sollicitatiebrief Bewerbungsschreiben lettre de candidature o 

Blog blog Blog Blog u, b, o 
website text websitetekst Webseitetext texte pris d’une site 

web 
u, b, o 

U= uiteenzettend, B= beschouwend, O= overtuigend, L= literair 

 


