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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 36 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

tijdvak 1 
woensdag 23 mei 

9.00 - 10.30 uur 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

1p 1 Waarom was de oude man boos op Megan? 
A omdat ze boodschappen uit zijn winkelwagentje had gehaald 
B omdat ze er per ongeluk met zijn winkelwagentje vandoor was gegaan 
C omdat ze met haar winkelwagentje tegen hem aanbotste 
D omdat ze met het winkelwagentje door de winkel aan het racen was 
 

    Trolley-on-the-Run 

    
 
Mum dragged me to the supermarket to do the weekly shopping -  BORING! 
While she decided which washing-up liquid to buy, I entertained myself by 
grabbing our trolley and speeding off to the crisps section to stock up. Then I got 
a tap on my shoulder from an out-of-breath old man - I’d stolen his trolley! He 
didn’t look pleased with the snack mountain crushing the croissants he’d picked 
up. 
           Megan, 13, Manchester 
 
 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



 BB-0071-a-12-1-o 3 lees verder ►►► 

Tekst 2 
 

1p 2 Wat wordt er verteld over het tijdschrift Rolling Stone? 
A De prijs van het blad gaat flink omhoog. 
B Er komt nu ook een Europese versie van het blad. 
C Het blad wordt door steeds minder mensen gelezen. 
D Het blad wordt in kleiner formaat uitgegeven. 
 
 

ROLLING STONE ROLLS OUT SHRUNKEN MAG 
 
Rolling Stone magazine is shrinking with the times. 
 After more than 40 years of standing out with a larger size than other 
magazines, it will step back and look like everyone else starting with October 30 
issue, due out this week. 
 The adoption of a standard size could boost single-copy sales and reduce 
production costs. 
 The magazine says cost savings, though, are necessary to pay for more 
pages and a shift to better paper. 
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Tekst 3 
 

FLYING HIGH 
 

1 A disabled woman, Debbie Grice (31) 
from Lockington, has been presented 
with her ‘wings’ after she completed a 
course in learning to fly. Debbie who 
suffers from a chronic illness which 
affects her muscles, has now got a 
full pilot’s licence and can fly across 
the UK.  
 

2 Debbie first became ill when she was 
18 years old. She said that being 
disabled had shrunk her world a lot. 
She used to be adventurous but 
slowly her self-esteem and confidence became less and less. 
 

3 The course changed all that and has given her a reason to enjoy life again. 
Debbie said: “When you feel ill and you can’t work, you have limited possibilities 
in terms of making friends and meeting people. The flying means I have a whole 
new conversation and a whole new set of friends. I achieved something which a 
normal healthy person would struggle to achieve.” 
 

4 She was chosen for the pilot training after a selection process and helped by a 
charity called FSD: Flying Scholarships for the Disabled. They have already 
trained 300 people since it was set up in 1983 in memory of fighter pilot Sir 
Douglas Bader, who had lost both his legs in an aircraft crash but re-entered the 
armed forces when pilots were needed in World War II. 
 

5 Debbie got her wings at a special presentation at the Royal International Air 
Show on July 19. Chairman of the FSD, Alan Smith said: “Disabled people don’t 
realise that they can learn to fly. We are able to give out a number of 
scholarships. We would like to have more applications from people who want to 
learn to fly. So please, get in touch with us.” 
 
Would-be pilots can get in touch through the charity’s website: 
www.toreachforthesky.org 
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1p 3 Wat wordt er bedoeld met de opmerking ‘Debbie Grice has been presented with 
her ‘wings’ (alinea 1)? 
Debbie kreeg 
A een vliegopleiding aangeboden. 
B een voor haar aangepast vliegtuig. 
C haar vliegbrevet1) uitgereikt. 
 

 
 

1p 4 Welke bewering over Debbie is waar volgens alinea 2? 
A Ze is boos dat ze ziek is geworden. 
B Ze is haar hele leven al gehandicapt. 
C Ze kreeg door haar ziekte minder zelfvertrouwen. 
 

2p 5 Geef bij elke bewering over Debbie aan of deze ‘juist’ of ‘onjuist’ is volgens  
alinea 3. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Haar oude vrienden zijn haar altijd blijven steunen. 
2 Ze heeft nu meer om over te praten. 
3 Haar gezondheid is langzaamaan verbeterd. 
4 Ze heeft iets bereikt dat voor iedereen moeilijk is. 
 

1p 6 Waarom wordt Sir Douglas Bader genoemd? (alinea 4) 
A Hij bestuurde legervliegtuigen ondanks zijn handicap. 
B Hij heeft honderden mensen tot legerpiloot opgeleid. 
C Hij was de oprichter van de vereniging voor gehandicapte piloten. 
 

1p 7 Welke oproep doet Alan Smith aan gehandicapten in alinea 5?  
A Kom kijken naar de vliegshow op 19 juli. 
B Meld je aan voor een beurs voor een vliegopleiding. 
C Word lid van de FSD. 
 
 

noot 1 vliegbrevet = bewijs dat je een vliegtuig mag besturen 
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Tekst 4 
 

1p 8 Waarom gaan automobilisten langzamer rijden voor het huis van Bill Angus? 
Ze remmen af omdat 
A er een verkeersdrempel ligt. 
B het huis in een gevaarlijke bocht ligt. 
C het vogelhuisje in zijn tuin op een flitspaal lijkt. 
 
  MOTORISTS FOOLED 
 
 

   
 
 
We have had road bumps, cameras and speed guns, but never in the war 
against reckless drivers has the humble bird box been used. Until now… 
Painted yellow, stuck on a pole and looking every bit like a speed camera, it is 
fooling motorists driving through the village of Newbottle, near Sunderland. 
Villagers claim motorists regularly travel at speeds of up to 70mph despite the 
main road having a 30mph limit. 
Bill Angus, a retired policeman who attached the yellow box to a pole at the front 
of his house said: “If people want to think it is a camera, and if it slows them 
down that’s fantastic, but it ís a bird box. I take an interest in birds and people 
were being advised to put extra bird boxes in their gardens during the very cold 
weather.” 
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Tekst 5 
 
Op straat wordt aan jongeren gevraagd hoe het voelt om verliefd te zijn. 
Let op: er zijn twee vragen bij deze tekst! 
 

1p 9 Wie had geen eetlust meer? 
Schrijf de naam op in je uitwerkbijlage. 
 

1p 10 Wie wilde vaak cadeautjes kopen voor zijn/haar vriend(in)? 
Schrijf de naam op in je uitwerkbijlage. 
 
    WHAT DO YOU THINK? 
 

  
 

WE HIT THE STREETS TO FIND OUT YOUR FEELINGS ABOUT LOVE 
 
Tricia Franklin (16) 
“I’ve been with my boyfriend for three months and fell in love after two. I know 
I’m in love because I’d do anything for him.” 
 
Antony Holmes (18) 
“Being in love made me feel weird and different. I couldn’t even eat properly. 
She was on my mind all the time.” 
 
Hannah Thompson (17) 
“I think I’ve been in love. Love is when you really care about someone. I acted 
differently. My mates even said I totally changed.” 
 
Jodie Saunders (15) 
“I think I’ve been in love. I liked him for so long. I was happy, but sometimes  
I felt frustrated. Whenever I saw him I felt shaky.” 
 
Sean Levett (17) 
“I knew I was in love because I was happy all the time. If I saw something  
I thought she’d like, I’d buy it for her.” 
 
Kevin Walters (16) 
“You kind of know when you are in love; it made me feel great. The best thing 
was being with someone who understood me.” 
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Tekst 6 
 

  Karl with Spartacus 
 

A SLIPPERY SURPRISE 
 

1 Karl Sullivan (28) thought his snake Spartacus had disappeared for good - until 
the pet turned up later to surprise Kathy, Karl’s stepmother. About three months 
ago Karl was getting a lift to Faringdon in her car and had taken the five-foot 
long snake with him in a cardboard box. They stopped at the Tesco supermarket 
and when they returned to Kathy’s car and opened the boot to put their groceries 
in, Spartacus had vanished. 
 

2 Karl said: “We were only gone for about ten minutes. I checked everywhere and 
I even thought about pulling the dashboard off to see if he was there. There was 
no sign of him at all.” Karl also tried to tempt the snake out by leaving a frozen 
chicken in the back of the car and he left a message on the Tesco notice board. 
It was all without any success. 
 

3 Five weeks after Spartacus went missing, Karl spotted traces of snake urine in 
the car and he started another fruitless search for the reptile. To his delight - 
and to his stepmother’s shock - the non-venomous snake re-emerged last 
Thursday, nearly three months later, in the same car. 
 

4 Karl said: “When my stepmum opened the boot of the car to put her shopping in 
she saw a snake looking straight back at her. I couldn’t believe he survived that 
long. I thought he would be aggressive or nervous after such harsh conditions 
but he was perfectly happy and in the same condition I left him.” Normally Karl 
feeds Spartacus a frozen mouse every two weeks. It was the longest the yellow 
rat snake had ever gone without a meal! Which is pretty amazing. 
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1p 11 Wanneer ontdekte Karl dat zijn slang Spartacus niet meer in de kartonnen doos 
zat? (alinea 1) 
A toen hij bij zijn stiefmoeder Kathy op bezoek was geweest  
B toen hij boodschappen in de auto wilde leggen 
C toen hij onderweg stopte om te kijken hoe het met hem was 
 

2p 12 In alinea 2 probeert Karl om Spartacus terug te vinden. 
 Geef bij elke handeling aan of hij die wel of niet heeft gedaan. 
Omcirkel ‘wel gedaan’ of ‘niet gedaan’ in je uitwerkbijlage. 
1 de auto goed doorzoeken 
2 het dashboard eraf halen 
3 proberen hem te lokken met voedsel 
4 een briefje bij de supermarkt ophangen 
 

1p 13 Waaraan merkte Karl dat Spartacus nog in de auto moest zijn? (alinea 3) 
 

1p 14 Waarover was Karl verbaasd? (alinea 4) 
Hij was verbaasd dat Spartacus 
A alles zo goed overleefd had. 
B tussen de boodschappen zat. 
C zo agressief tegen hem deed. 
 

1p 15 Wat heeft Spartacus de laatste drie maanden gegeten? (alinea 4) 
A een bevroren muis 
B een dode rat 
C helemaal niets 
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Tekst 7 
 

 
 

    Do Something - Go Tap! 
 

1 People of Bundanoon, a small town 100 miles south of Sydney in Australia, have 
voted to ban the sale of bottled water. They are possibly the first town in the 
world to take such a step. Campaigner John Dee of the ‘Bundy on Tap’ 
campaign said they came up with the idea of a ban after he found out that a 
drinks company took tap water from Bundanoon to Sydney, bottled it and then 
took it back to Bundanoon to sell. “It’s time for people to realise they’re being 
fooled by the bottled water industry. There’s safe drinking water coming out of 
our taps which is just as good as the stuff you find encased in plastic.” 
 

2 The town’s shops have now replaced single-use bottles with refillable ones. 
Residents and visitors will be encouraged to fill their bottles with free filtered 
water from public fountains in the main street. New South Wales Premier Nathan 
Rees has backed the cause and ordered government departments to stop 
buying bottled water and use tap water instead. “Pumping, bottling and 
distributing the water wastes too many resources and creates too much 
rubbish,” he said. “We are very much hoping that the Bundanoon campaign will 
get Australians to rethink the half billion dollars a year they spend on bottled 
water.” 
 

1p 16 Waardoor kwam John Dee op het idee om een campagne te voeren tegen de 
verkoop van flesjes water? (alinea 1) 
A doordat er veel vervuiling was door weggegooide waterflesjes 
B doordat kraanwater uit zijn stad als bronwater werd verkocht 
C doordat bronwater veel duurder is dan kraanwater 
 

2p 17 Geef bij elke bewering aan of deze ‘juist’ of ‘onjuist’ is volgens alinea 2. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Er zijn in Bundanoon voorzieningen voor het vullen van waterflesjes. 
2 De gemeente Bundanoon gaat plastic flesjes apart inzamelen.  
3 Overheidsinstellingen moeten ook kraanwater gaan gebruiken.  
4 De premier van New South Wales vindt dat mensen te weinig water drinken. 
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Tekst 8 
 

1p 18 Wat vertelt Natasha over het feestje? 
A Ze was de enige die niet verkleed was. 
B Ze zag dat haar vriendje met een ander stond te flirten. 
C Ze zoende per ongeluk een jongen die ze niet leuk vond. 
 

       
 
I smooched a total dork by accident 
 
My best friend was having a Halloween party and my crush, Kyle, was going to 
be there too. We flirted all week over Facebook and he told me that he got a 
Batman costume for the party. When I got there I sneaked up behind Batman 
and gave him a kiss on the cheek. To my horror, when Batman turned around 
and took off his mask, he was a creepy guy named Steve! 
It was horrible because Steve thought I liked him, so I had to spend the whole 
night hiding from him! So awful! 
              
             Natasha,16 
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Tekst 9 
 

Small Teen, Big World 
 

 
16-YEAR-OLD JASMINE ISN’T GOING TO LET ANYTHING HOLD HER BACK! 
 

1  “I think I’ve always realised that I was different. Mum noticed that she was 
not like other children when she was about five, but I’ve always known. 
However, it wasn’t until I was much older that I understood the nasty things 
people were saying about me. That’s when I knew that they were being mean to 
me. 
 

2  There are over 200 types of dwarfism1), but I don’t fit into any of them 
because I am so in proportion. I’ve been offered a DNA test but it doesn’t matter 
to me to give my condition a long name. It’s not going to change my life, is it? 
 

3  You can’t just pop out to go and buy something. You have to think, have  
I got enough money? If not, will I be able to reach the cash machine? Can  
I reach the counter to pay? It doesn’t matter if you wear something really nice, 
people can still be horrible for no reason. Some people like us never go out!  
 

4  Ever since I appeared in a TV documentary about my life, Small Teen, Big 
World, I have had a really good response. I get loads of friend requests on 
Facebook and people are still contacting me and saying that I’m an inspiration 
and telling me not to listen to the horrible comments.  
 

5  I never used to be able to find clothes that fitted but it’s fantastic: I can even 
fit into size 62) tops in H&M now! When I got into a regular size 6, I went on a 
proper girlie shopping day with two of my best friends, which I had never done 
before! People don’t understand how huge that is, to be able to buy nice clothes 
and feel confident.
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6  Mum and I also went to the Little People of the World Convention this year 
and that was great. You can just be yourself and know that no one is judging 
you. You don’t have to act the same as you would around the general public, 
you can just switch off because nobody cares. I’m still in contact with a lot of the 
people I met there and I think we’re planning on going again. 
 

7  My advice for any other teens that have been picked on for looking different 
is to ask for help. You don’t have to sit in silence and pretend that everything is 
OK. Just live life for yourself, dress how you want and act how you want and just 
love who you are!” 
 

 
1p 19 ‘but I’ve always known’ (alinea 1) 

Wat heeft Jasmine altijd al geweten? 
A dat haar moeder haar altijd zou blijven steunen 
B dat mensen vervelende dingen over haar zeiden 
C dat zij anders was dan andere mensen 
 

1p 20 In alinea 2 legt Jasmine uit waarom ze geen DNA-test wil. 
Wat is daarvoor de reden? 
A Die kan niet precies aantonen wat ze mankeert. 
B Haar situatie zal daar niet door veranderen. 
C Ze is bang voor een slechte uitslag. 
 

2p 21 Aan welke dingen moet Jasmine denken voordat ze boodschappen kan gaan 
doen volgens alinea 3? 
Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’ in je uitwerkbijlage. 
Jasmine moet eraan denken dat 
1 de boodschappen niet te zwaar mogen zijn.  
2 ze voldoende contant geld bij zich heeft. 
3 ze niet alles kan kopen wat ze graag wil. 
4 ze leuke kleren aandoet. 
 

1p 22 Welk gevolg had het optreden in het tv-programma Small Teen Big World voor 
Jasmine? (alinea 4) 
A Er werd een real-life soap over haar dagelijks leven gemaakt. 
B Ze heeft er veel vrienden door gekregen die haar blijven steunen. 
C Ze kreeg vervelend commentaar op haar uiterlijk via Facebook. 
 

1p 23 Wat vertelt Jasmine in alinea 5? 
Ze vindt het fantastisch dat 
A er speciale winkels zijn met kleding voor kleine mensen. 
B haar vriendinnen kleding voor haar willen uitzoeken. 
C ze eindelijk leuke kleding kan kopen die haar past. 
 

noot 1 dwarfism = dwerggroei 
noot 2  size 6 = maat 34 
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1p 24 Wat vertelt Jasmine over de bijeenkomst van de Little People of the World 
Convention? (alinea 6) 
A Ze leerde daar veel over het omgaan met haar handicap.  
B Ze ontmoette daar veel oude vrienden.    
C Ze voelde zich daar op haar gemak. 
 

1p 25 Aan wie geeft Jasmine advies in alinea 7? 
A aan alle andere kleine mensen 
B aan jongeren die er anders uitzien 
C aan mensen die anderen pesten 
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Tekst 10 
 

1p 26 Je zit met een gebroken arm te wachten op de Eerste Hulp van een ziekenhuis. 
Je ziet daar een bord. 
Wat wordt er gevraagd? 
A om hooguit één begeleider mee te nemen 
B om te wachten in het restaurant als alle stoelen bezet zijn 
C om zitplaatsen af te staan aan patiënten 
 

 
 
 

As we have limited seating 
 in clinic, we ask that only  
 one carer accompanies each patient. 
 
 There is a café and seating area  
 near reception on the 1st floor. 
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Tekst 11 
 

Truth or Dare 
 
 
 

1 My next-door neighbour Tyler is a few years older 
than me and he is insanely hot! I’m pretty sure every 
single one of my friends has a crush on him. One 
night, a few of my closest pals were sleeping over 
and we were playing ‘Truth or Dare’. When it was my turn, my friend Anna dared 
me to jump into Tyler’s pool in my underwear! And that’s what I did!  

2  I figured it would be easy enough to sneak in. His pool gate is always 
locked, but I remembered how to open it. I know Tyler’s house well, because our 
parents are pretty good friends. So I stripped down to my undies, ran across the 
yard, unlocked the gate, and did a cannonball into his pool just to show off to my 
friends. 

3  But as soon as I hit the water, these bright floodlights turned on and a super-
loud alarm started blaring! Oops! I had totally forgotten they had a motion 
detector! I scrambled out of the pool but Tyler and his parents had already raced 
outside to see who the ‘intruder’ was. They got a great view of me sprinting 
home in my polka-dot bra and panties. Worse, my parents grounded me for the 
rest of the weekend.          
            Jessica, TX  
 

1p 27 Waarom sprong Jessica ‘s nachts in het zwembad van de buren? (alinea 1) 
Ze wilde 
A een grap uithalen met haar buurjongen. 
B haar vriendin bewijzen dat ze dat durfde. 
C stiekem even gaan zwemmen.  
 

1p 28 Hoe kon Jessica bij het zwembad komen? (alinea 2) 
A Ze ging door het hek dat open stond. 
B Ze klom over het hek heen. 
C Ze wist hoe ze het hek kon openmaken.  
 

1p 29 Waarmee had Jessica geen rekening gehouden toen ze in het zwembad 
sprong? (alinea 3) 
A dat de buren wakker zouden worden van het lawaai 
B dat er een bewegingsmelder was 
C dat ze in het donker niks zou kunnen zien 
 

1p 30 Wat vond Jessica het allerergste? (alinea 3) 
Vul de zin aan in je uitwerkbijlage: Het allerergste was dat ze ….. 
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Tekst 12 
 

1p 31 Waarvoor schaamde rapper Tinchy Stryder zich tijdens een optreden? 
A Hij viel languit op het podium. 
B Hij was zijn tekst kwijt. 
C Zijn microfoon deed het niet. 
 
VIP-SHAME! 
 

      
 
“Although I haven’t fallen off the stage like Dizzee Rascal did a few months 
back, I have had a super embarrassing moment while performing. When I was 
trying to sing my lyrics for a new song, I realised that the mike wasn’t turned on. 
It’s like I was opening my mouth but nothing was coming out. I don’t know if 
anyone noticed, but it was still really bad!” 
            Tinchy Stryder 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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THE NATIONAL TRUST 
for Places of Historic Interest or Natural Beauty 

 
Our tearoom is very small and when busy it is difficult to clear. 

Please help us by returning your crockery when leaving 
so others can enjoy our facilities. 

Thank you for your support  

Tekst 13 
 

1p 32 Je zit wat te drinken in een tearoom en ziet een bord. 
Wat is het verzoek aan de bezoekers? 
A om de tafeltjes niet te lang bezet te houden 
B om geen onnodige rommel te maken 
C om het gebruikte serviesgoed af te ruimen 
 
 

 
 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  BB-0071-a-12-1-o 
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