
 

 

Schrijven B2        Antwoordblad 2 
 

 

Op dit antwoordblad vind je voorbeeldantwoorden. Er zijn dus meerdere antwoorden 

mogelijk. 
 

Onderdeel 1 Zinnen maken, aanvullen en tussenvoegen 

Schrijven onderdeel 1: 
Maak de zinnen af, vul ze aan of voeg ze ertussen.  

 

Zin 1: Ik neem mijn paraplu mee, omdat het regent. 

 

 

Zin 2: Zij vroeg mij waarom ik mijn rijexamen niet heb gehaald. 

 

Zin 3: Ik wil weten of  de winkels op zondag open zijn in Rotterdam 

 

Zin 4: Hij houdt van eten dat heel pittig is. 

 

Zin 5: Zij ging op bezoek bij familie, die in België woont. 

 

Zin 6: Ik heb vannacht slecht geslapen, dus ik kan me vandaag niet zo goed concentreren. 

 

Zin 7: Zodra de zon schijnt,  ga ik naar buiten. 

 

Zin 8: Na het sporten ga ik altijd douchen. 

 

Zin 9: Met veel geduld  heb ik mijn zoon leren fietsen. 

 

Zin 10: Waarom geef je de planten maar één keer per week water? 

 

Zin 11: Op het strand  is het goed uit te houden ondanks de hitte. 

 

Zin 12: Mijn broer houdt niet van winkelen, maar hij heeft nieuwe kleding nodig. 

 

Zin 13: Mijn neef is heel erg avontuurlijk, mijn nicht daarentegen gaat nooit op vakantie. Zij 

is het liefste thuis. 

 

Zin 14: Er liggen twee smartphones op tafel.  Links ligt een zwarte IPhone, rechts ligt een 

groene Samsung. 

 

Dan is de rechter van mij. 

 



 

 

Zin 15: In een wereld waarbij miljoenen mensen slachtoffer zijn van geweld, armoede en 

natuurrampen, is het bieden van noodhulp noodzakelijk.  Er zijn veel goede doelen die 

noodhulp ondersteunen. 

 

U mag natuurlijk zelf weten welk goed doel u gaat steunen. 

 

Zin 16: Steeds meer mensen hebben beveiligingscamera’s bij hun huis. Ik vind het vervelend 

dat de camera van mijn buurman ook op mijn huis is gericht. 

 

Ik vind dat een kwestie van privacy. 

 

Zin 17: Als mensen te hard rijden, iets vernielen of winkeldiefstal plegen, krijgen ze een 

boete. Ik vind dat die mensen een taakstraf moeten krijgen. 

 

Dat is mijn mening. 

 

Zin 18: Als je ziek bent, moet je je werkgever bellen. Mijn baas wil dan precies weten wat ik 

mankeer. 

 

Als hij dat vraagt, ben ik niet verplicht te antwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Onderdeel 2 Korte schrijfopdracht 
 

Steeds meer mensen in Nederland willen een huis kopen. De huizenprijzen zijn niet overal 

hetzelfde. De prijsstijging kan per provincie verschillen, zoals je kunt zien in het 

onderstaande figuur. 

Marktinformatie koopwoningen 
Woningmarkt derde kwartaal 2021 

 

 

 

De nieuwste marktcijfers van de koopwoningmarkt. Elke drie maanden nieuwe cijfers. 

Actuele cijfers 

  3e kwartaal 2021 Ontwikkeling t.o.v. jaar eerder 

Aantal verkochte woningen  32.351 -28,7%      

Aantal woningen te koop 16.572 -43,9% 

Gemiddelde verkoopprijs € 419.000 +19,2% 

Verkooptijd    23 dagen   

 

 

 

 

Jouw naam is Melanie van Maaren. Je werkt bij een makelaar. Je hebt een nieuwe collega, 

Karin van Leeuwen en zij moet morgen voor het eerst advies geven aan een client. 



 

 

Zij moet de client onder andere vertellen: 

- waar de prijsstijging het minst hard gaat (in welke provincies?) 

- wat de actuele cijfers zijn. 

Karin heeft jou om informatie gevraagd. 

 

Schrijf een memo aan jouw collega. Geef daarin de informatie die zij nodig heeft om de client 

goed te kunnen adviseren. Maak daarbij gebruik van de gegevens uit bovenstaande figuur. 

 

  

 

 

MEMO 

Datum: 2 december 2021 

Betreft: advies nieuwe client 

Aan: Karin  

Van: Melanie 
 

 

 
 
 

 

Hoi Karin, morgenochtend heb jij een afspraak met die nieuwe klant. Ik heb opgezocht waar 

in Nederland de prijsstijging het minst hard gaat: Friesland, Noord-Brabant en Overijssel. 

Daar ligt de prijsstijging tussen de 10 en 15%. 

Er zijn in dit kwartaal in vergelijking met vorig jaar 28,7% minder huizen (32.351)verkocht 

en er staan 16.572 huizen te koop (een daling van 43,9%). De prijs van een gemiddelde 

woning is met 19,2% gestegen (€ 419.000). Woningen staan nu gemiddeld 23 dagen te koop. 

 

Ik hoop dat je zo genoeg informatie hebt. Succes met je eerste gesprek! 

 

Groetjes, Melanie 

 



 

 

Onderdeel 3 Middellange schrijfopdracht 

 
Welke studie? 

Vorige week had je een gesprek met een vriendin over studiekeuzes. Zij weet nog niet welke 

studie ze wil gaan volgen. Ze wil in ieder geval een studie volgen met goede vooruitzichten 

op werk. Zij vindt het ook belangrijk dat ze goed gaat verdienen. Ze twijfelt nog tussen 

“Techniek en Management” en “Internationaal en Europees recht”. 

Jij werkt bij het UWV en toevallig kwam je de resultaten van een onderzoek tegen over 

academici op de arbeidsmarkt.  

“  

 

Schrijf je vriendin een mail waarin je haar advies geeft over haar studiekeuze. Ondersteun 

jouw advies met twee argumenten gebaseerd op gegevens uit de tabellen. 



 

 

Aan:   m.vandervlugt@gmail.com 
Onderwerp: studiekeuze 
 
 
Hoi Mieke, 
 
Vorige week hadden we een gesprek over studiekeuzes. Jij vertelde mij toen dat je nog aan het 
twijfelen was. Nu kwam ik deze week op mijn werk een onderzoek tegen over studies en 
arbeidsmarktperspectieven. 
Ik heb eens even gekeken naar die studies waarin jij geïnteresseerd bent en ik denk dat je toch beter 
voor “Techniek en Management” kan gaan: na ongeveer 4 maanden hebben de meeste 
afgestudeerden al een baan en 48% heeft na een jaar een vaste baan. Het salaris is bijna 44.000 euro 
per jaar! 
Bij de mensen die “Internationaal en Europees Recht” hebben gestudeerd, is het salaris veel lager: 
ongeveer 31.000 euro per jaar. Ook is het moeilijker om een baan te vinden; dat duurt gemiddeld 9 
maanden………..en maar 21% heeft na een jaar een vaste baan. 
Dus aangezien jij zei dat je het belangrijk vindt om aardig te verdienen en goede vooruitzichten wil 
op werk, lijkt mij de keuze niet moeilijk. 
Ik zie je volgende week, dan hebben we het er nog wel even over! 
Werk ze en groetjes, Mitra 

mailto:m.vandervlugt@gmail.com

