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BB-0011-a-21-1-o 

Examen VMBO-BB 

2021 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 25 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 18 mei

13.30 - 15.00 uur
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Tekst 1 
 

Steeds jonger gehoorschade 
 
(1) Bij ruim 14 procent van de kinderen zijn de oren al kapot voordat zij naar de 
middelbare school gaan. Nog voor het geweld van schoolfeesten, concerten en 
festivals losbarst, hebben zij reeds blijvende gehoorschade. Dit bleek afgelopen 
juni uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum. Er bleek een verband 
tussen gehoorschade en het gebruik van koptelefoons en oortjes. “Die resultaten 
waren schokkend”, zegt Saskia Kloet. Zij is programmamanager bij VeiligheidNL 
en startte een vervolgonderzoek. 
 
(2) Piep is de pijn van je oor 
Hieruit werd snel duidelijk dat ouders geen idee hebben hoe hard hun kinderen 
het volume hebben staan van muziek, games en filmpjes en hoe ver de gevolgen 
daarvan strekken. “Als je na het luisteren een piep of gesuis in je oor hebt, dan is 
dat direct een teken dat er een beschadiging is”, zegt Jan van der Borden. Hij is 
KNO-arts bij het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam en zit al 30 jaar in het vak. 
De piep die je hoort, dat is eigenlijk de pijn in het slakkenhuis, de binnenkant van 
je oor. Van der Borden: “Vergelijk het met een brandwond aan je hand. Als dat 
pijn doet, denk je: auw, dat moet ik niet meer doen. De piep in je oor is hetzelfde, 
alleen zijn er geen medicijnen of reparaties om het beter te maken.” Ook al trekt 
de piep soms weg, diep in je oor geneest het nooit helemaal en de schade bouwt 
zich op. 
 
KNO-arts Van der Borden en zijn collega’s merken ook dat hun patiënten steeds 
jonger zijn geworden door de jaren heen. “Het is heel belangrijk dat de jeugd nu 
geluidshygiëne wordt bijgebracht. Zet dit gerust in het rijtje van alcohol, nicotine 
en seks: Weet wat je doet, dan gaat het goed.” 
 
(3) Rapper Idaly Boegbeeld van Campagne 
Het onderzoek van VeiligheidNL wijst uit dat ouders geen idee hebben hoe hard 
hun kroost het geluid van muziek, games en filmpjes heeft staan. Het is 
misschien lekker rustig in huis als je hun vraagt met oortjes of een koptelefoon te 
luisteren, maar die zijn vaak van slechte kwaliteit of worden veel te hard gezet. 
Om de jonge doelgroep te bereiken zijn de handen ineengeslagen met de 
populaire rapper Idaly. “Als je moeder tegen je zegt dat het slim is om het geluid 
zachter te zetten, is het misschien niet stoer, hopelijk is het wel oké als ik het zeg 
en luisteren ze wel naar mij”, zegt Idaly. “Ik ben zelf muzikant, ik kan mij niet 
voorstellen hoe het is om geen muziek te kunnen luisteren.” 
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(4) Gezondheid boven alles 
Ook bij optredens en in clubs merkt hij dat gehoorbescherming steeds breder 
geaccepteerd wordt. “Zeker bij het uitgaan staat de muziek vaak erg hard, maar 
ik zie steeds meer mensen die oordoppen dragen. Ik kan uit eigen ervaring 
zeggen dat met goede doppen de kwaliteit van de muziek ook niet verloren gaat. 
Het imago van gehoorbescherming wordt beter, dat is ook belangrijk. Maar zelfs 
als mensen het niet cool zouden vinden, moet je je daar niets van aantrekken. Je 
gezondheid gaat boven alles, ook die van je oren.” 
 
(5) Zo voorkom je gehoorschade 
 Zet de volumebegrenzer van de muziekspeler aan. Deze zorgt dat het geluid 

niet boven de 85 decibel uitkomt. Zit deze functie er niet op? Zet dan het 
volume op maximaal tweederde van het maximum. 

 Zorg voor een goede koptelefoon of oortjes. Een afsluitende koptelefoon die 
over de oren valt, is het beste. Zo zitten deze minder dicht op het 
trommelvlies en het omgevingsgeluid wordt afgesloten waardoor je het 
volume minder hoog hoeft te zetten om de muziek goed te kunnen horen. 

 Maak afspraken over hoe lang achter elkaar je kind muziek mag luisteren of 
gamen met een koptelefoon op. Een richtlijn hierbij is bijvoorbeeld maximaal 
30 minuten achter elkaar. Neem na deze tijd een zogenoemde oorpauze. 

 
  Naar een artikel van Tim van der Steen 
  Metro, 1 maart 2019 
 

 
1p 1 Een tekst kan op verschillende manieren worden ingeleid. 

Hoe wordt het onderwerp van de tekst in de eerste alinea ingeleid? 
De schrijver 
A geeft de uitslag van een onderzoek naar het ontstaan van 

gehoorschade. 
B geeft een voorbeeld van hoe gehoorschade bij kinderen ontstaat. 
C geeft zijn mening over het ontstaan van gehoorschade.  
 

1p 2 Wat is het verband tussen alinea 1 en alinea 2? 
A Alinea 2 geeft een toelichting bij de inhoud van alinea 1. 
B Alinea 2 noemt meer voorbeelden bij de inhoud van alinea 1. 
C Alinea 2 spreekt de inhoud van alinea 1 tegen.  
 

1p 3 In alinea 2 staat: “Hieruit werd snel duidelijk dat ouders geen idee hebben 
hoe hard hun kinderen het volume hebben staan van muziek, games en 
filmpjes en hoe ver de gevolgen daarvan strekken.” 
Waarnaar verwijst het woord “hieruit” in deze zin?  
A onderzoek van het Erasmus MC 
B een verband 
C die resultaten 
D een vervolgonderzoek 
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1p 4 In alinea 3 staat “Om de jonge doelgroep te bereiken zijn de handen 
ineengeslagen met de populaire rapper Idaly.” 
Hoe kun je deze zin op een andere manier formuleren waarbij de 
betekenis van de zin hetzelfde blijft? 
Om de jonge doelgroep te bereiken 
A heeft VeiligheidNL contact gezocht met rapper Idaly. 
B is VeiligheidNL samen gaan werken met rapper Idaly. 
C werken VeiligheidNL en rapper Idaly alleen nog maar met jongeren.  
 

1p 5 In de tekst staat dat bij ruim 14 procent van de kinderen de oren al kapot 
zijn voor ze naar de middelbare school gaan. In de tekst worden hiervoor 
oorzaken genoemd. 
 Welke twee van de onderstaande zinsdelen zijn volgens de tekst 

oorzaken voor gehoorschade? 
a een oor dat niet meer geneest als het beschadigd is 
b een slechte kwaliteit van oortjes of koptelefoon 
c het bezoeken van festivals 
d het niet luisteren van kinderen naar de waarschuwingen van ouders 
e te harde muziek   
 

1p 6 De titel van de tekst is: “Steeds jonger gehoorschade”. 
Waarvan is sprake bij de titel? 
De titel is  
A de hoofdgedachte van de hele tekst. 
B de persoonlijke mening van de schrijver. 
C een waarschuwing van VeiligheidNL.  
 

1p 7 Wat doet de schrijver vooral in de laatste alinea? 
Hij geeft 
A aanwijzingen om te zorgen dat er geen gehoorschade ontstaat. 
B adviezen over hoe om te gaan met de gevolgen van gehoorschade. 
C tips voor het voorkomen van te veel lawaai.  
 

1p 8 Voor wie is deze tekst vooral bedoeld? 
A voor KNO-artsen 
B voor ouders van jongeren op de basis- en middelbare school 
C voor scholieren met gehoorschade  
 

1p 9 In welke rubriek in de krant kun je deze tekst vinden? 
A Cultuur 
B Economie 
C Politiek 
D Wetenschap  
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1p 10 Hieronder staan enkele adviezen die op de website van VeiligheidNL 
genoemd worden voor het geluidsniveau op schoolfeesten. 
 Welke twee adviezen komen (in andere bewoordingen) ook in de tekst 

voor? 
a Houd de afstand tot de speakers zo groot mogelijk. 
b Informeer bezoekers over de risico’s op gehoorschade. 
c Stel gehoorbescherming beschikbaar. 
d Zorg dat leerlingen om de zoveel tijd even rust van de muziek kunnen 

nemen.  
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Tekst 2 
 

Genieten op vakantie? We ergeren ons kapot! 
 
(1) Enorme drukte om een glimp op te vangen van de Mona Lisa en drommen 
mensen voor een selfie bij zonsondergang op het Griekse eiland Santorini. Het 
merendeel van de vakantiegangers mijdt deze drukke toeristische plaatsen het 
liefst, maar bezoekt ze toch. Dat blijkt uit onderzoek van een onderzoeksbureau 
in opdracht van reviewplatform Zoover onder meer dan 2.000 respondenten1) 
 
(2) De conclusie is opvallend: maar liefst twee derde van de ondervraagden mijdt 
het liefst drukke toeristische plaatsen, maar dat weerhoudt ze er niet van om die 
plaatsen te bezoeken. De reden dat vakantiegangers de toeristische 
hoogtepunten bezoeken, verschilt per leeftijdsgroep. Zo is het voor 64 procent 
van de vakantiegangers tussen de 18 en 24 jaar belangrijk om te kunnen zeggen 
dat ze op de plaats zijn geweest; terwijl dit voor maar 40 procent van de 65- tot 
74-jarigen geldt. Zij gaan vanwege de historische of culturele waarde van de 
plek. Opvallend is dat senioren in vergelijking met andere leeftijdsgroepen het 
vaakst de toeristische plaatsen bezoeken, zodat ze er over kunnen meepraten. 
Vakantiegangers boven de 35 jaar hebben er meer voor over om de drukte te 
mijden. Jongeren betalen namelijk liever niet extra voor een vakantie om geen 
toeristen tegen te komen. 
 
(3) Ergernis troef 
Eenmaal op vakantie is het genieten soms ver te zoeken. We storen ons het 
meest aan geluidsoverlast en toeristen die om de haverklap selfies maken. 
37 procent van de Nederlanders ergert zich aan dit laatste. Vooral vrouwen 
storen zich hieraan (39 procent). Van de 18 tot 24-jarigen stoort maar 27 procent 
zich aan selfie-makende toeristen. 
 
(4) Dit terwijl het delen van foto’s op sociale media juist een belangrijk onderdeel 
is van de vakantie. Dit geldt met name voor jongeren en vrouwen. Hoe ouder we 
worden, hoe minder leuk we het vinden om vakantiefoto’s op sociale media te 
delen. Zo'n 31 procent van de vrouwen vindt het leuk om vakantiekiekjes te delen 
met hun volgers ten opzichte van 24 procent van de mannen. Verder geeft meer 
dan één vijfde van de Nederlanders toe soms te vergeten te genieten van de 
vakantie, omdat ze te druk zijn met foto’s maken. 
 
(5) Ook asociaal rijgedrag, handdoekje leggen, andere Nederlanders, slecht 
uitzicht en andermans kinderen worden door de ondervraagden als ergernis 
genoemd. En als man kun je maar beter geen Speedo, een strakke 
herenzwembroek, aantrekken bij het zwembad, want met name jongeren hebben 
hier een hekel aan. 
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(6) Mannen versus vrouwen 
Zowel mannen als vrouwen ergeren zich het meest aan geluidsoverlast en een 
tegenvallende accommodatie of kampeerplek. Vrouwen storen zich vaker aan 
ongedierte en mannen aan slecht weer. Onder jongeren stoort meer dan de helft 
zich aan slecht weer op vakantie. Bij 65-plussers geldt dit voor slechts een kwart. 
Jongeren hebben sowieso vaker irritaties. In vergelijking met andere 
leeftijdsgroepen storen ze zich meer aan ongedierte, betalen voor wifi, rijen voor 
het all-inbuffet en vluchtannulering. 
 
  Naar een artikel van Sanne Riepema, 
  Algemeen Dagblad, 7 januari 2019 

 
 

1p 11 In alinea 2 staat: “De conclusie is opvallend (..)”. 
Waarom is de conclusie opvallend? 
De conclusie is opvallend, omdat 
A de reden dat vakantiegangers toeristische plekken bezoeken, blijkt te 

verschillen per leeftijdsgroep. 
B oudere vakantiegangers vaak aangeven dat ze bekende plekken 

bezoeken, zodat ze erover kunnen meepraten. 
C toeristen aangeven dat ze liever niet naar drukke plekken gaan, terwijl 

ze deze plekken toch bezoeken.  
 

1p 12 In alinea 4 staat: “Dit terwijl het delen van foto’s op sociale media juist een 
belangrijk onderdeel is van de vakantie.” 
Waarnaar verwijst het woord “dit” in deze zin? 
A het bijhouden van sociale media 
B het delen van foto’s op sociale media 
C het ergeren aan mensen die selfies maken 
D het maken van selfies  
 

1p 13 Hoe sluiten alinea 3, 4 en 5 aan bij alinea 2? 
Deze alinea’s 
A geven voorbeelden bij wat er in alinea 2 genoemd wordt. 
B voegen nieuwe gegevens toe aan alinea 2. 
C vormen samen met alinea 2 een tegenstelling.  
 

noot 1 Een respondent is iemand die antwoordt op een vragenlijst. 
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2p 14 Hier staan uitspraken over de informatie uit de tekst. 
Geef bij elke uitspraak aan of deze volgens de tekst juist of onjuist is. 
Zet in de uitwerkbijlage steeds een kruisje in de juiste kolom. 
 
 juist onjuist 
Als het vakantieverblijf niet aan de verwachtingen 
voldoet, ergeren vrouwen zich meer dan mannen. 

  

Oudere vakantiegangers ergeren zich minder dan 
jongere vakantiegangers. 

  

Vooral voor mannen is het belangrijk om vakantiefoto’s 
te delen via sociale media. 

  

 
1p 15 Wat toont de laatste alinea vooral aan? 

dat  
A ergernissen op vakantie verschillen per leeftijdsgroep en geslacht 
B het onbeleefd is om vakantiegangers te irriteren 
C veel vakantiegangers zich storen aan het gedrag van anderen  
 

1p 16 De titel van de tekst is: “Genieten op vakantie? We ergeren ons kapot!” 
Wat geeft de titel weer?  
A de conclusie uit het onderzoek uit de tekst  
B de persoonlijke mening van de schrijver 
C een advies aan vakantiegangers 
D een bijzonder detail uit het hele artikel  
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Tekst 3 
 

Jongeren zien bijbaantje in horeca of winkel niet meer 
zitten: “Die lange dagen werden mij te veel” 
 
(1) Vroeger ging je tomaten plukken of vakken vullen bij een supermarkt, nu 
liggen veel meer bijbanen voor het oprapen. Winkels, horeca en bezorgdiensten 
schreeuwen om extra handjes. “Jongeren zijn kieskeuriger.” 
 
(2) Rishi Doerdjan (19) begon een paar jaar geleden als vakkenvuller bij Jumbo. 
Een prima bijbaan, zegt hij, maar het reizen met de tram van huis naar de 
supermarkt ging hem steeds meer tegenstaan. Een bijbaan in de horeca, dát leek 
de jonge Hagenaar wel wat. En dus solliciteerde hij als keukenhulp/afwasser in 
een Aziatisch restaurant in de binnenstad. De hele zomervakantie kon hij daar 
‘lekker veel uren’ draaien, maar toen zijn studie Interieurdesign weer was 
begonnen, besloot hij na enige tijd op zoek te gaan naar iets anders. “Na een 
schooldag ging ik meteen door naar het restaurant: ik was daarna vaak pas om 
23.00 uur thuis”, legt Doerdjan uit. “Die lange dagen werden mij te veel. 
Bovendien wilde ik graag een bijbaan die zou aansluiten bij mijn studie.” Hij 
probeerde het bij zijn favoriete interieurwinkel Søstrene Grene. En weer was het 
raak: Rishi mocht langskomen voor een gesprek, dat zo goed verliep dat hij werd 
aangenomen. Zo’n anderhalf jaar werkt hij met plezier in de weekenden en soms 
doordeweeks, maar binnenkort zet hij er toch weer een punt achter. “Ik doe 
inmiddels een theateropleiding en wil een baantje dat daar bij past”, zegt hij. “In 
de bioscoop, of in de schouwburg of het filmhuis.” 
 
(3) Jobhoppers 
Tja: waarom in een bijbaan blijven hangen als je het elders leuker denkt te 
krijgen of meer kunt verdienen? Het aantal jonge jobhoppers stijgt, weet 
Anoeshka Maaskant van jongerenuitzendbureau YoungCapital. “Dat heeft alles 
te maken met het feit dat er ontzettend veel vacatures openstaan. Het aantal 
jongeren dat werkt, neemt toe (50 procent tegenover 43 in 2013, red.), maar het 
aanbod in bijbanen is groter.” Met als gevolg dat jongeren steeds strengere eisen 
kunnen stellen en niet meer zijn aangewezen op de (lokale) supermarkt of 
snackbar. YoungCapital deed er onlangs onderzoek naar. “Jongeren willen het 
liefst zelf hun uren indelen en niet gebonden zijn aan een vast rooster”, vertelt 
Maaskant. “Ze geven bovendien de voorkeur aan een bijbaan waarbij zij 
toeslagen krijgen in de weekenden en avonduren én ze letten in toenemende 
mate op secundaire arbeidsvoorwaarden. Worden er teamuitjes 
gehouden? Kunnen ze doorgroeien binnen het bedrijf en worden er opleidingen 
aangeboden? Daar hechten ze waarde aan.” 
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(4) Volgens Bas van Weegberg, student en voorzitter van vakbond FNV Jong, 
werken jongeren met name om hun studie te kunnen betalen, hun huis te kunnen 
bekostigen en ’s avonds te kunnen eten. “Maar als je veertig uur studeert, kun je 
moeilijk óók nog achttien uur werken”, zegt hij. “Wie maar een paar uurtjes per 
week de tijd heeft, werkt liever niet voor het minimumloon in de horeca. Zéker 
niet als je dan ook nog kans hebt om last minute afgebeld te worden, omdat het 
slecht weer is. Een beetje zekerheid is belangrijk.” En dan moet de inhoud er ook 
nog toe doen. “Een baan die goed op het cv staat of aansluit bij de studie, wint 
het van werk dat alléén maar geld oplevert”, aldus Van Weegberg. 
Maaltijdbezorgdiensten, postbedrijven, restaurants, winkels: werkgevers staan te 
springen om personeel. Op een druilerige zaterdagavond thuis ruim een uur op je 
pizza(bezorger) wachten, is geen uitzondering meer en er zijn zelfs horecazaken 
die de deuren moeten sluiten, omdat het rooster niet rond is te krijgen. 
 
(5) Scooterrijbewijs 
Om toch personeel te trekken, is het belangrijk dat een werkgever zich 
onderscheidt van andere bedrijven, vertelt Anoeshka Maaskant van 
YoungCapital. “Zorg bijvoorbeeld dat werknemers bij jou wél die vrije dag naar 
keuze kunnen krijgen”, zegt ze. “Kijk of je toeslagen kunt bieden of geef je 
medewerkers, zoals Domino’s Pizza momenteel doet, de kans een 
scooterrijbewijs te halen.” 
Ten slotte valt volgens Maaskant winst te behalen op flexibiliteit. “Bedrijven 
hebben grote moeite om personeel te vinden, maar komen vervolgens wel met 
een enorm eisenpakket in hun vacature. Het risico is dat potentiële medewerkers 
afknappen als ze aan één van de functie-eisen niet voldoen, terwijl ze wellicht 
wél over andere kwaliteiten beschikken die van waarde zijn. Dus, werkgevers, 
zet die oogkleppen af!” 
 
  Naar een artikel van Malou Seijdel,   
  Algemeen Dagblad, 25 september 2019 
 

 
1p 17 In alinea 2 staat “En weer was het raak.” 

Wat wordt hiermee bedoeld? 
A dat Rishi weer een baan had die niet bij zijn studie past 
B dat Rishi weer een nieuwe baan had 
C dat Rishi weer genoeg had van zijn bijbaan 
D dat Rishi weer moest overwerken  
 

1p 18 Welk tussenkopje past het best boven alinea 4? 
A Belangrijke factoren 
B Diverse werkgevers 
C Minimumloon in horeca 
D Rol vakbond  
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1p 19 In alinea 4 staat “En dan moet de inhoud er ook nog toe doen.” 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
A De werkzaamheden die je moet uitvoeren, moeten leuk zijn. 
B De werkzaamheden die je moet uitvoeren, moeten passen bij je 

opleiding. 
C Een baan moet een hoog salaris hebben. 
D Een baan moet je voldoende zekerheid bieden.  
 

2p 20 Waarom zien jongeren een bijbaantje in horeca of winkel niet meer zitten? 
Geef bij elke reden aan of deze volgens de tekst waar of niet waar is. 
Zet in de uitwerkbijlage steeds een kruisje in de juiste kolom. 
 
 waar niet waar 
Jongeren hebben de banen voor het uitkiezen.   

Jongeren vinden het salaris in de horeca te laag.   

Jongeren vinden het vervelend dat ze geen vast 
rooster hebben. 

  

Jongeren willen niet in de avonduren werken.   
 

1p 21 In alinea 2 wordt beschreven waarom Rishi kieskeurig is.  
 In welke andere alinea of alinea’s wordt uitgelegd waarom jongeren 

kieskeuriger zijn? 
Geef bij elke alinea aan of dit er wel of niet wordt uitgelegd. 
Zet in de uitwerkbijlage steeds een kruisje in de juiste kolom. 
 
 wel niet 
alinea 3   

alinea 4   

alinea 5   
 

1p 22 Geef bij elke uitspraak aan of deze waar of niet waar is volgens de tekst. 
Zet in de uitwerkbijlage steeds een kruisje in de juiste kolom. 
 
 waar niet waar 
Een bedrijf moet zijn best doen om meer te 
bieden dan andere bedrijven. 

  

Het aantal jonge mensen dat vaak van baan 
wisselt, neemt toe. 

  

Werkgevers zouden meer eisen moeten stellen 
aan hun personeel. 
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Tekst 4 
 

 

Echt nieuws of nepnieuws? 
Niet alle berichten die dagelijks voorbijkomen, zijn echt. Dus vraag jezelf 
altijd even af: is het echt? Of is het misschien nepnieuws? Als je twijfelt, 
check dan waar het bericht vandaan komt. Of check of je het bericht 
ergens anders terugziet. Bijvoorbeeld in kranten en op nieuwssites, of in 
nieuws- en actualiteitenprogramma’s op radio, tv en internet. Blijf 
nieuwsgierig. Blijf kritisch. 

Kijk voor meer tips over nepnieuws op blijfkritisch.nl 

 Naar een advertentie van de Rijksoverheid 
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1p 23 Hier staan enkele uitspraken over de afbeelding in de advertentie. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze volgens de advertentie juist of 

onjuist is. 
Zet in de uitwerkbijlage steeds een kruisje in de juiste kolom. 
 
 juist onjuist 
De afbeelding bevat nieuwe informatie die belangrijk is 
om de boodschap van de advertentie te begrijpen. 

  

De afbeelding geeft een voorbeeld van iemand die 
vragen heeft bij een bericht. 

  

De afbeelding is bedoeld om te laten zien dat veel 
mensen niet geïnteresseerd zijn in nieuws. 

  

 
1p 24 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 

A mensen aansporen om op zoek te gaan naar nepnieuws 
B mensen informeren over het bestaan van nepnieuws 
C mensen overhalen om kritisch naar nieuwsberichten te kijken 
D mensen overtuigen van het belang van nieuwsberichten  
 

2p 25 Je ziet hieronder een aantal tips om nepnieuws te herkennen. 
 Geef per tip aan of deze wel of niet in de advertentie wordt genoemd. 
Zet in de uitwerkbijlage steeds een kruisje in de juiste kolom. 
 
 wel niet 
Check andere bronnen.   

Controleer hóe de maker van het bericht iets heeft 
onderzocht. 

  

Lees méér dan alleen de kop en de inleiding.   

Let op de oorspronkelijke bron van een bericht.   

Vraag je af welk belang de maker van een bericht  
heeft bij het nieuws. 
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Schrijfopdracht 
 
Word jij onze school-dj? 
 
Je leest in de nieuwsbrief van de school de volgende oproep: 
 
We zoeken een enthousiaste leerling die als dj kan optreden op ons 
schoolfeest aan het eind van het schooljaar. Je hebt gevoel voor de 
muziek die onze leerlingen goed vinden, je weet alles over de nieuwste 
bandjes en muziektrends en je weet hoe je met muziekapparatuur om 
moet gaan. 
Je weet je medeleerlingen de dansvloer op te krijgen en een goede sfeer 
te creëren. Als dank krijg je een waardebon waar je zelf iets voor kunt 
uitzoeken in de plaatselijke muziekwinkel. 
 
Ben je geïnteresseerd? Schrijf dan een e-mail naar de heer Lagendijk , 
muziek- en dramadocent. 
 
 

12p 26 Je besluit om te reageren op de oproep en stuurt een e-mail naar de heer 
Lagendijk. In je e-mail geef je aan dat jij graag dj wilt zijn op het 
schoolfeest. 
 
Een deel van de informatie die je nodig hebt, staat in de tekst hierboven. 
De informatie die niet in de tekst staat, moet je zelf bedenken. Een aantal 
gegevens is al ingevuld. 
 
Neem in de e-mail de volgende onderdelen op: 
 Stel jezelf voor. 
 Geef aan dat je reageert op de oproep voor dj voor het schoolfeest. 
 Leg uit waarom het je leuk lijkt om school-dj te zijn. 
 Geef twee redenen of voorbeelden die laten zien waarom jij geschikt 

bent voor deze rol. 
 Noem twee muzieknummers die jij zeker zou draaien op het 

schoolfeest. 
 Leg uit waarom jij juist deze twee muzieknummers zou draaien. 
 Geef aan dat je hoopt dat jij gekozen wordt om dj te zijn op het 

schoolfeest. 
 
Sluit je e-mail af met “Met vriendelijke groet,” en je voor- en achternaam. 
 
Let er op dat je een goede indeling maakt, dat je beleefd blijft en de juiste 
toon weet te vinden. 

Let op: Zorg ervoor dat je tekst minimaal uit 75 woorden bestaat. Bij 
minder dan 75 woorden krijg je geen punten voor taalgebruik.  
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 
 

einde  

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. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 
 

 1 A B C 
 

 2 A B C 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C 
 

 5 Vul de letters van de twee juiste antwoorden in. 
 
 ..................................................................................................................  
 

 6 A B C 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C D 
 

 10 Vul de letters van de twee juiste antwoorden in. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 2 
 

 11 A B C 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C 
 

A B C D  A B C D   X B X A B C D   X of of 
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 14 Zet steeds een kruisje in de juiste kolom. 
 juist onjuist 
Als het vakantieverblijf niet aan de verwachtingen 
voldoet, ergeren vrouwen zich meer dan mannen. 

  

Oudere vakantiegangers ergeren zich minder dan 
jongere vakantiegangers. 

  

Vooral voor mannen is het belangrijk om vakantiefoto’s 
te delen via sociale media. 

  

 
 15 A B C 

 
 16 A B C D 

 
 

Tekst 3 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 

 20 Zet steeds een kruisje in de juiste kolom. 
 waar niet waar 
Jongeren hebben de banen voor het uitkiezen.   

Jongeren vinden het salaris in de horeca te laag.   

Jongeren vinden het vervelend dat ze geen vast 
rooster hebben. 

  

Jongeren willen niet in de avonduren werken.   
 

 21 Zet steeds een kruisje in de juiste kolom. 
 wel niet 
alinea 3   

alinea 4   

alinea 5   
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 22 Zet steeds een kruisje in de juiste kolom. 
 waar niet waar 
Een bedrijf moet zijn best doen om meer te 
bieden dan andere bedrijven. 

  

Het aantal jonge mensen dat vaak van baan 
wisselt, neemt toe. 

  

Werkgevers zouden meer eisen moeten stellen 
aan hun personeel. 

  

 
 

Tekst 4 
 

 23 Zet steeds een kruisje in de juiste kolom. 
 juist onjuist 
De afbeelding bevat nieuwe informatie die belangrijk is 
om de boodschap van de advertentie te begrijpen. 

  

De afbeelding geeft een voorbeeld van iemand die 
vragen heeft bij een bericht. 

  

De afbeelding is bedoeld om te laten zien dat veel 
mensen niet geïnteresseerd zijn in nieuws. 

  

 
 24 A B C D 

 
 25 Zet steeds een kruisje in de juiste kolom. 

 wel niet 
Check andere bronnen.   

Controleer hóe de maker van het bericht iets heeft 
onderzocht. 

  

Lees méér dan alleen de kop en de inleiding.   

Let op de oorspronkelijke bron van een bericht.   

Vraag je af welk belang de maker van een bericht  
heeft bij het nieuws. 
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Schrijfopdracht 
 

 26  

CC...

Onderwerp:

Aan...

Verzenden

 
 
Geachte heer Lagendijk, 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  

 
j.lagendijk@college.nl 

 
reactie op oproep dj schoolfeest 
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen VMBO-BB 

2021 

Nederlands CSE BB 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 22 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

BB-0011-a-21-2-o

tijdvak 2
woensdag 16 juni 
13.30 - 15.00 uur
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Tekst 1 

Waarom een escaperoom als hét nieuwe avondje uit 
wordt gezien? 

(1) Nergens anders op de wereld vind je zoveel escaperooms als in Nederland.
Waar er in 2013 ‘nog maar’ enkele escaperooms te vinden waren, werden er in
het begin van 2019 meer dan 650 in het hele land geteld. Deze explosieve groei
van escaperooms is misschien vreemd wanneer je er nog nooit eentje hebt
gespeeld, want waarom laten mensen zich vrijwillig opsluiten? Een van de
redenen dat escaperooms zo hip zijn, is dat de meeste mensen het leuk vinden
om even te ontsnappen aan het dagelijkse leven en in een situatie terecht te
komen waar je normaal nooit in terecht zou komen. Hoe vaak ben jij bijvoorbeeld
ontsnapt uit een verlaten ziekenhuis of een streng bewaakte gevangenis?

Ideaal uitje voor diverse groep 
(2) Waarom is een escaperoom ideaal voor een avondje uit? Een van de grootste
voordelen van het spelen van een escaperoom is dat het perfect is voor een
diverse groep. Natuurlijk is het leuk om met je vrienden of familie zo’n
kamerpuzzel op te lossen, maar omdat er zoveel verschillende elementen in een
escaperoom te vinden zijn, kan zo’n spel ook goed gespeeld worden door
mensen die elkaar minder goed kennen. Dit kunnen bijvoorbeeld collega’s zijn,
maar ook mensen die elkaar tijdens een introductiedag of -week van hun studie
of werk leren kennen. Sterker nog: het is de ideale manier om te checken wat je
aan wie hebt. Een escaperoom vraagt namelijk om de nodige samenwerking. Zo
kom je er precies achter welke sterke kanten iemand heeft, waar je misschien
later tijdens werk of een andere activiteit gebruik van kunt maken. Daarom is het
spelen van een escaperoom ideaal als teambuilding-activiteit.

… 
(3) Wat ook prettig is aan een escaperoom is dat het niet uitmaakt wat voor weer
het wordt. Heb je bijvoorbeeld een familiedag gepland in het voorjaar of najaar
en heb je nog geen idee wat de weersvoorspelling gaat doen? Geen zorgen: met
een escaperoom zit je altijd droog. Vrijwel alle escaperooms zijn namelijk binnen.
Dat moet ook wel, omdat er een complete kamer moet worden opgebouwd.
Omdat meerdere groepen gebruik moeten maken van die rooms, moet er een
ruimte zijn die niet kan worden aangetast door weersomstandigheden. Er
bestaan ook pop-up escaperooms, die eigenlijk overal waar ruimte is, kunnen
worden opgezet. Dergelijke kamers zijn vrijwel ook altijd binnen. Besluit je in de
zomer een escaperoom te spelen, dan kan het dus zo zijn dat je met zonnig
warm weer binnen zit. Dat is de spanning voor velen gelukkig wel waard.

Escaperoom geeft adrenaline 
(4) Een escaperoom zorgt namelijk voor de nodige spanning bij de deelnemers,
helemaal omdat je van tevoren niet weet wat je moet verwachten. Hoe zal de
kamer zijn? Zijn er acteurs aanwezig? Welke puzzels moet je oplossen? Meestal
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weet je vooraf alleen een beetje de grote lijnen van een verhaal achter de 
escaperoom, zodat je op basis daarvan een goede kamer kunt uitkiezen. Het 
uitvoeren van het spel is spannend en zorgt voor veel adrenaline. Je lichaam 
denkt dat het in gevaar is waardoor je je heel geprikkeld kunt voelen. Die 
spanning zorgt er vaak weer voor dat je heel helder bent en allerlei puzzels op 
kunt lossen die in de kamer aanwezig zijn. Veel mensen denken dat een 
escaperoom standaard eng is, maar er bestaan juist diverse kamers met allerlei 
thema’s. Op die manier kunnen bij sommige kamers ook kinderen meedoen. 
Online vind je altijd wel voor welke leeftijd de room geschikt is. 

Avondje Escaperoom is meer dan spelen 
(5) Tot slot is een avondje (of een middag) een escaperoom spelen veel meer
dan dat. De meeste kamers moet je binnen een uur uitspelen. Heb je het niet
gehaald binnen die 60 minuten, dan heb je het spel niet gewonnen. Niet
getreurd: bij een groot deel van de escaperooms in Nederland kun je nog even
napraten met een hapje en een drankje. Ook zijn er bij sommige kamers andere
leuke faciliteiten aanwezig, zoals een speelhal met airhockey en flipperkasten of
een bowlingbaan. Kortom: je kunt tijdens een escaperoomuitje veel meer doen
dan alleen proberen te ontsnappen uit een kamer. Reserveer meteen een tafeltje
bij een restaurant en jullie avond is helemaal compleet.

(6) Ook zin om een escaperoom te doen met een groep vrienden of collega’s? In
Nederland vind je honderden escaperooms waar je de uitdaging aan kunt gaan.
Ook in het buitenland kun je terecht op vette plekken: we schreven al eens over
de vijf beste escaperooms in het buitenland. Hoe tof is het om tijdens je weekend
weg of citytrip samen een escaperoom op te lossen?

Naar een artikel uit Metro, 
  22 november 2019 

1p 1 Een tekst kan op verschillende manieren worden ingeleid.  
Welke van onderstaande manieren wordt in alinea 1 gebruikt? 
De schrijver 
A beschrijft een persoonlijke ervaring met het onderwerp van de tekst. 
B maakt duidelijk hoe de rest van het tekst is opgebouwd. 
C maakt gebruik van een pakkend voorbeeld bij het onderwerp.  

1p 2 Bij alinea 3 is het tussenkopje weggehaald. 
Met welk tussenkopje kun je alinea 3 het best samenvatten? 
A Ideaal uitje voor een familiedag 
B Meeste escaperooms zijn binnen 
C Weersomstandigheden maken niet uit  
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1p 3 Wat is volgens alinea 4 een voordeel van het vrijkomen van adrenaline 
tijdens het spelen van een escaperoom? 
De adrenaline zorgt ervoor 
A dat je extra geïnteresseerd bent. 
B dat je extra gespannen bent. 
C dat je extra opmerkzaam bent. 
D dat je extra voorzichtig bent.  

2p 4 Hier staan uitspraken over escaperooms. 
 Geef per uitspraak aan of deze waar of niet waar is volgens de tekst.
Zet in de uitwerkbijlage steeds een kruisje in de juiste kolom.

waar niet waar 
De meeste escaperooms zijn geschikt voor 
kinderen. 
Escaperooms bestaan alleen in Nederland. 

Escaperooms zijn ook geschikt om te spelen met 
mensen die je pas net kent. 
Meestal krijg je een uur de tijd om het raadsel op 
te lossen. 

2p 5 In de tekst staan redenen waarom escaperooms zo populair zijn. 
 Geef per reden aan of deze waar of niet waar is volgens de tekst.
Zet in de uitwerkbijlage steeds een kruisje in de juiste kolom.

waar niet waar 
Een escaperoom heeft altijd een origineel thema. 

Een escaperoom zorgt ervoor dat je even in een 
totaal andere wereld bent. 
Een escaperoom zorgt ervoor dat je mensen op 
een andere manier leert kennen. 
In een escaperoom kun je nieuwe mensen 
ontmoeten. 

1p 6 Op welke manier sluiten de laatste twee alinea’s de tekst af?  
De laatste alinea’s 
A geven advies over hoe je het beste een escaperoom kunt kiezen. 
B sporen je aan om zelf eens een escaperoom te gaan spelen. 
C trekken een conclusie uit de informatie van de rest van de tekst.  
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Tekst 2 

Robot ruimt ruimterommel op 

(1) Hoog boven ons hoofd vliegt een enorme berg puin in de ruimte rond. En dat
zal de komende jaren alleen maar meer worden, met alle satellietplannen die er
zijn. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA wil daar iets aan doen. De
ruimteorganisatie laat een puinruimrobot maken met robotarmen om troep uit de
ruimte te plukken.

(2) Er slingert een dikke - schrik niet - 1,8 miljoen kilo aan rommel rond in het
heelal. Ongeveer 34.000 grote en kleine stukken materiaal achtergebleven
tijdens de ruimtemissies die de afgelopen zestig jaar zijn uitgevoerd.
Raketonderdelen. Gereedschap dat astronauten per ongeluk loslieten. In onbruik
geraakte satellieten…

(3) Razendsnel cirkelen ze in een baan om de aarde. Slordig. Hinderlijk voor
astronomen die hun onderzoek naar verre planeten en sterren aan de nachtelijke
hemel verstoord zien door rondsuizende spullen of een treintje aan glimmende
satellieten. En levensgevaarlijk voor de astronauten die in het internationale
ruimtestation ISS aan het werk zijn. Het internationaal ruimtestation moet
weleens uitwijken om een keiharde botsing te voorkomen.

Massa satellieten 
(4) Het droeve nieuws is: er zal de komende jaren alleen maar meer puin bij
komen. Bedrijven als SpaceX, Amazon en Samsung hebben grootse plannen. Ze
willen duizenden nieuwe satellieten in het heelal gaan hangen om te zorgen voor
goede communicatie, weersvoorspellingen, navigatie en snel internet overal op
aarde. Het Amerikaanse SpaceX, van multimiljonair Elon Musk, bijvoorbeeld
heeft al een vergunning gekregen voor het lanceren van twaalfduizend satellieten
die samen het communicatienetwerk Starlink moeten gaan vormen. En daarna
wil hij er nog dertigduizend omhoog schieten. Maar al die satellieten kunnen
stukgaan. Dan heb je nóg meer rommel en wordt de kans op botsingen nóg
groter. Nu al zwerven er meer dan drieduizend kapotte satellieten in ‘space’.

(5) “Dit kan zo niet langer”, zegt ESA in een verklaring over de heelalvervuiling.
“Stel je eens voor hoe gevaarlijk het op zee zou zijn als alle schepen die ooit
vergaan zijn nog steeds ronddobberen. Dat is hoe het er nu in de ruimte aan toe
gaat.” Prima al die nieuwe infrastructuur in het heelal, maar we moeten het wel
duurzaam doen, vindt de Europese ruimteorganisatie.

(6) Maandag maakte ESA trots bekend het benodigde geld bij elkaar te hebben
geveegd om een vaartuig met uitschuifbare robotarmen te laten maken door het
Zwitserse ClearSpace: de ClearSpace1. In 2025 moet-ie klaar zijn. Dan gaat hij
op pad om welgeteld één brokstuk vast te grijpen. Een honderd kilo zwaar stuk
van een oude Europese raket om precies te zijn. Daarna laat de puinruimer zich
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naar de aarde terugvallen. Zodra hij in de dampkring komt, zal hij daar, met zijn 
prooi stevig in zijn robotarmen geklemd, verbranden. 

Remove, repeat 
(7) Hoppa. Eén stuk rommel minder. Maar ook één schoonmaakrobot minder.
Daar gaan de technici bij ClearSpace geen traan om laten. Het betekent namelijk
dat de test gelukt is en dat ze waarschijnlijk groen licht krijgen om aan een nieuw
geavanceerder exemplaar van de ruimtepuin-opruimrobot te gaan knutselen. Hoe
die moet worden, hebben ze al bedacht. Een vaartuig dat met zijn vangarmen
telkens opnieuw rondvliegend puin uit de baan om de aarde kan plukken en naar
de damkring kan slingeren. Een soort volautomatische katapult. Zoals ESA het
zegt: Find, Capture, Remove, Repeat (Vind, Vang, Verwijder, Herhaal). Als het
goed is, gaat deze supersonische schoonmaaksonde dus heel wat meer troep
wegwerken dan zijn voorganger. Nog 33.999 stuks te gaan.

Naar een artikel van Cora van der Weij, 
7Days, 13 december 2019 

1p 7 Een tekst kan op verschillende manieren worden ingeleid.  
Op welke manier wordt de tekst in alinea 1 ingeleid? 
De schrijver 
A beschrijft de geschiedenis van het onderwerp van de tekst. 
B beschrijft een persoonlijke ervaring met het onderwerp van de tekst. 
C geeft een korte samenvatting van de rest van de tekst. 
D geeft een waarschuwing bij het onderwerp van de tekst.  

1p 8 De titel van de tekst is: Robot ruimt ruimterommel op. 
 In welke alinea’s gaat het over het opruimen van de ruimterommel?

Schrijf de nummers van deze alinea’s op in de uitwerkbijlage.

2p 9 Hier staan uitspraken over het onderwerp in de tekst. 
 Geef per uitspraak aan of deze waar of niet waar is volgens de

informatie in de tekst.
Zet in de uitwerkbijlage steeds een kruisje in de juiste kolom. 

waar niet waar 
Bedrijven mogen alleen een satelliet in de ruimte 
brengen als ze ook meebetalen aan het opruimen 
ervan. 
De kans op botsingen in de ruimte neemt de 
komende jaren toe. 
Het doel van de opruimrobot is om een brokstuk 
in de dampkring te krijgen, zodat het verbrandt. 
Kleine stukjes ruimteafval zijn ongevaarlijk. 
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1p 10 Hoe kun je alinea 7 het best samenvatten? 
A De hoeveelheid rommel in de ruimte is gigantisch. 
B De opruimrobot kan maar één stuk ruimterommel opruimen. 
C Ruimtevaarttechnici zijn al bezig met ideeën voor een nog betere 

robot.  

1p 11 Op welke afbeelding staat een mogelijke weergave van de opruimrobot 
volgens de informatie uit de tekst? 

A B C

1p 12 In welke krantenrubriek past deze tekst het best? 
A buitenland 
B economie 
C politiek 
D wetenschap  
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Tekst 3 

We eten bewust, maar hebben meer aandacht voor 
avondeten dan ontbijt 

(1) We eten in Nederland met z’n allen behoorlijk bewust, bleek onlangs uit
onderzoek van het Voedingscentrum. We nemen de tijd en eten vaak aan tafel.
In een onderzoek van het Voedingscentrum dat in oktober 2019 is uitgevoerd,
zegt 60 procent van de respondenten1) vaak met veel aandacht te eten. Nog een
paar uitkomsten van de enquête: drie kwart van de ondervraagden eet ‘s avonds
aan tafel en slechts een op de zes zegt het avondeten alleen te eten.
Nederlanders koken gemiddeld 5,5 keer in de week zelf hun avondmaal.

(2) “Met aandacht en dus niet op de automatische piloot eten, zorgt ervoor dat je
beter voelt wanneer je genoeg hebt gegeten. Dat voorkomt dat je meer eet dan je
nodig hebt”, vertelt Astrid Postma-Smeets, expert voeding en gezondheid bij het
Voedingscentrum.

(3) Het onderzoek van het Voedingscentrum ‘Hoe bewust eet Nederland?’ is
uitgevoerd onder een groep van ruim duizend Nederlanders. Er is niet alleen
gevraagd naar waar en met wie wordt gegeten, maar ook welke afleiding er is en
hoelang mensen de tijd nemen voor de verschillende maaltijden.

(4) De uitkomst: we nemen de tijd voor maaltijden, eten vaak aan tafel en eten
veelal een zelf gekookte maaltijd. Ongeveer een op de vijf respondenten zegt
meer tijd te steken in het eten van een maaltijd dan vijf jaar geleden. Er is
overigens wel meer aandacht voor het avondeten dan voor het ontbijt. Net iets
meer dan de helft ontbijt aan tafel. Meer dan de helft van de Nederlanders eet
het ontbijt alleen en doet aan multitasking tijdens het ontbijten. Ze kijken tv, lezen
of checken hun sociale media. Jongeren tussen 18 en 34 jaar multitasken vaker
onder het eten dan andere leeftijdsgroepen. Dat doen ze vooral tijdens het ontbijt
(61 procent). Ze eten ook vaker een afhaal- of bezorgmaaltijd en kopen vaker
onderweg eten.

(5) Zijn we de afgelopen jaren ook daadwerkelijk steeds bewuster gaan eten?
Omdat hetzelfde onderzoek nog niet eerder is gedaan, is dat volgens Postma-
Smeets een lastig te beantwoorden vraag. “We vermoeden van wel. Zeker omdat
bijna een kwart van de mensen aangeeft te denken meer tijd voor de
avondmaaltijd te nemen dan vijf jaar geleden.”

(6) Ook foodwatcher Anneke Ammerlaan denkt dat we steeds bewuster zijn gaan
eten, en dat doen we volgens haar niet zomaar. “Tegenwoordig draait het steeds
meer om gezond - en overigens ook lekker - eten. Neem bijvoorbeeld mensen
die veganistisch eten, zij besteden veel aandacht aan hun voeding. De trend om
ons bewuster van ons eten te zijn, gaat doorzetten. Vijftien jaar geleden kreeg ik
tijdens het adviseren over bedrijfsrestaurants nog weleens te horen dat mensen
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vooral broodjes moesten kunnen kopen die ze achter hun computer konden 
opeten”, vertelt Ammerlaan. “Nu willen bedrijven hun medewerkers voor de 
lunchpauze juist achter de computer vandaan krijgen. Ook een teken dat mensen 
bewust eten tegenwoordig belangrijk vinden.” 

(7) Ammerlaan was wel enigszins verrast dat drie kwart van de respondenten
zegt aan tafel te eten. “In dit soort studies moet je natuurlijk oppassen voor
sociaal wenselijke antwoorden. Maar wat hiermee wel duidelijk wordt, is dat
mensen in ieder geval graag aan tafel zouden eten. En dat is natuurlijk een
interessant gegeven.”

Naar een artikel van Mirjam Bedaf, 
www.nu.nl, 12 december 2019 

1p 13 Welke uitspraak over de inleiding van dit artikel is juist? 
De inleiding van dit artikel 
A geeft een voorbeeld van hoeveel wij eten. 
B stelt onze gewoontes over eten ter discussie. 
C trekt een conclusie over ons eetgedrag.  

1p 14 Hoe verhoudt alinea 4 zich tot alinea 3? 
A Alinea 4 geeft een samenvatting van de uitkomsten van het in alinea 3 

genoemde onderzoek. 
B Alinea 4 geeft een verklaring voor de uitkomsten van het in alinea 3 

genoemde onderzoek.  
C Alinea 4 trekt de uitkomsten van het in alinea 3 genoemde onderzoek 

in twijfel.  

2p 15 Hier staan uitspraken over het onderwerp van de tekst. 
 Geef per uitspraak aan of deze waar of niet waar is volgens de tekst.
Zet in de uitwerkbijlage steeds een kruisje in de juiste kolom.

waar niet waar 
De mensen die deelnamen aan het onderzoek 
besteedden op het moment van het onderzoek 
minder tijd aan het avondeten dan 5 jaar 
daarvoor. 
Het ontbijt wordt door de meerderheid van de 
mensen aan tafel gegeten. 
Van de ondervraagden doen jongeren het vaakst 
meerdere dingen tijdens het eten. 

noot 1 Een respondent is iemand die een vragenlijst invult. 
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1p 16 In alinea 6 staat: “Ook foodwatcher Anneke Ammerlaan denkt dat we 
steeds bewuster zijn gaan eten…”. 
Waarnaar verwijst het woord ‘ook’ in deze zin? 
naar het feit dat dezelfde mening wordt gedeeld door 
A Astrid Postma-Smeets 
B de deelnemers aan het onderzoek 
C de schrijver van dit artikel  

1p 17 Wat is er volgens Anneke Ammerlaan veranderd in het bedrijfsleven ten 
opzichte van een aantal jaar geleden? 
A Bedrijven schakelen de hulp in van professionele catering. 
B Bedrijven willen dat hun medewerkers echt lunchpauze houden. 
C Er is in bedrijfsrestaurants steeds meer keuze in gezonde lunches. 
D Medewerkers mogen hun lunch niet meer achter de computer eten.  

1p 18 Hier staan adviezen om bewuster te eten: 
 Neem de tijd voor de maaltijd.
 Proef wat je eet, laat de smaak goed tot je doordringen.
 Neem pas weer een hap als je mond helemaal leeg is.
 Eet met aandacht.
 Maak het aantrekkelijk om aan tafel te zitten.
In welke alinea passen deze adviezen het best?
A in alinea 2 
B in alinea 4 
C in alinea 6  

1p 19 Wat is het belangrijkste doel van dit artikel? 
De schrijver wil de lezer 
A amuseren met voorbeelden over bewust eten. 
B informatie geven over de mate waarin mensen bewust eten. 
C overtuigen van het feit dat bewust eten belangrijk is. 
D waarschuwen voor overdreven veel aandacht voor bewust eten.  
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Ga verder op de volgende pagina. 
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Tekst 4 

Naar een advertentie van de Bibliotheek 
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Tekst van de advertentie 

belangrijk …en ze leest nog lang en gelukkig, dankzij onze vrijwilligers. 
Kijk voor meer info op: www.debibliotheken.nl/rijker 
de Bibliotheek maakt je rijker 

1p 20 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 
Deze advertentie wil lezers overtuigen van het belang 
A om digitale middelen te gebruiken bij het lezen. 
B om vrijwilliger te worden. 
C van het bestaan van de bibliotheek. 
D van het bezoeken van ouderen.  

2p 21 In de advertentie staat “belangrijk …en ze leest nog lang en gelukkig, 
dankzij onze vrijwilligers.” 
Hier staan drie uitspraken over dit gedeelte van de advertentie.  
 Geef per uitspraak aan of deze juist of onjuist is volgens de

advertentie.
Zet in de uitwerkbijlage steeds een kruisje in de juiste kolom. 

juist onjuist 
De maker van de advertentie laat zijn gevoelens zien 
over de boodschap van de advertentie. 
Dit gedeelte vat de boodschap van de advertentie 
samen in een pakkende zin. 
Er wordt in dit gedeelte een woordspeling gebruikt. 

1p 22 Op welke tekst uit de advertentie legt de afbeelding de nadruk? 
A op de tekst “belangrijk …en ze leest nog lang en gelukkig, dankzij 

onze vrijwilligers.” 
B op de tekst “de Bibliotheek maakt je rijker” 
C op de tekst “Kijk voor meer info op: www.debibliotheken.nl/rijker”  
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Schrijfopdracht 

Organiseer jij onze activiteiten? 

Je leest in de nieuwsbrief van de school de volgende oproep: 

We zoeken leerlingen die ons dit jaar willen helpen met het organiseren 
van een naschoolse activiteit voor de leerlingen van de bovenbouw. Ben 
jij een organisatietalent, heb je originele ideeën of heb je gewoon zin om 
een leuke activiteit te organiseren voor je medeleerlingen? Dan ben jij de 
leerling die we zoeken voor onze activiteitencommissie. 

Wat wordt er van je verwacht? We vergaderen ongeveer vier keer voor 
deze activiteit. In de eerste vergadering bedenken we samen welke 
activiteit er dit jaar georganiseerd wordt. In de andere vergaderingen 
plannen we gezamenlijk de activiteit. Naast het deelnemen aan de 
vergadering vragen we je natuurlijk om te helpen bij de activiteit op de 
dag zelf. 

Ben je geïnteresseerd? Schrijf dan een e-mail aan de heer Williams, 
docent lichamelijke opvoeding. 

12p 23 Je besluit om te reageren op de oproep en stuurt een e-mail naar de heer 
Williams. In je e-mail geef je aan dat jij belangstelling hebt om te helpen 
met het organiseren van een naschoolse activiteit. 

Een deel van de informatie die je nodig hebt, staat in de tekst hierboven. 
De informatie die niet in de tekst staat, moet je zelf bedenken. Een aantal 
gegevens is al ingevuld. 
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Neem in de e-mail de volgende onderdelen op: 
 Stel jezelf voor. 
 Geef aan dat je reageert op de oproep waarin leerlingen worden gevraagd om 

te helpen met het organiseren van een naschoolse activiteit. 
 Leg uit waarom het je leuk lijkt om mee te helpen met het organiseren van 

een naschoolse activiteit. 
 Geef twee redenen of voorbeelden die laten zien waarom jij hiervoor geschikt 

bent. 
 Noem een voorbeeld van een activiteit die jij zou willen organiseren voor je 

medeleerlingen. 
 Leg uit waarom jij juist deze activiteit zou willen organiseren. 
 Geef aan dat je hoopt dat jij gekozen wordt om te helpen met het organiseren 

van een naschoolse activiteit. 
 
Sluit je e-mail af met “Met vriendelijke groet,” en je voor- en achternaam. 
 
Let er op dat je een goede indeling maakt, dat je beleefd blijft en de juiste toon 
weet te vinden. 
 
Let op: Zorg ervoor dat je tekst minimaal uit 75 woorden bestaat. Bij minder dan 
75 woorden krijg je geen punten voor taalgebruik. 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud 
van dit examen. 
 
 

einde  

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. 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2021 
 

Nederlands CSE BB 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________  

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

Tekst 1 

1 A B C 

2 A B C 

3 A B C D 

4 Zet steeds een kruisje in de juiste kolom. 
waar niet waar 

De meeste escaperooms zijn geschikt voor 
kinderen. 
Escaperooms bestaan alleen in Nederland. 

Escaperooms zijn ook geschikt om te spelen met 
mensen die je pas net kent. 
Meestal krijg je een uur de tijd om het raadsel op 
te lossen. 

5 Zet steeds een kruisje in de juiste kolom. 
waar niet waar 

Een escaperoom heeft altijd een origineel thema. 

Een escaperoom zorgt ervoor dat je even in een 
totaal andere wereld bent. 
Een escaperoom zorgt ervoor dat je mensen op 
een andere manier leert kennen. 
In een escaperoom kun je nieuwe mensen 
ontmoeten. 

6 A B C 

Tekst 2 

7 A B C D 

8  ..................................................................................................................  

A B C D  A B C D   X B X A B C D   X of of
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9 Zet steeds een kruisje in de juiste kolom. 
waar niet waar 

Bedrijven mogen alleen een satelliet in de ruimte 
brengen als ze ook meebetalen aan het opruimen 
ervan. 
De kans op botsingen in de ruimte neemt de 
komende jaren toe. 
Het doel van de opruimrobot is om een brokstuk 
in de dampkring te krijgen, zodat het verbrandt. 
Kleine stukjes ruimteafval zijn ongevaarlijk. 

10 A B C 

11 A B C 

12 A B C D 

Tekst 3 

13 A B C 

14 A B C 

15 Zet steeds een kruisje in de juiste kolom. 
waar niet waar 

De mensen die deelnamen aan het onderzoek 
besteedden op het moment van het onderzoek 
minder tijd aan het avondeten dan 5 jaar 
daarvoor. 
Het ontbijt wordt door de meerderheid van de 
mensen aan tafel gegeten. 
Van de ondervraagden doen jongeren het vaakst 
meerdere dingen tijdens het eten. 

16 A B C 

17 A B C D 

18 A B C 

19 A B C D 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________  
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Tekst 4 

20 A B C D 

21 Zet steeds een kruisje in de juiste kolom. 
juist onjuist 

De maker van de advertentie laat zijn gevoelens zien 
over de boodschap van de advertentie. 
Dit gedeelte vat de boodschap van de advertentie 
samen in een pakkende zin. 
Er wordt in dit gedeelte een woordspeling gebruikt. 

22 A B C 
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Schrijfopdracht 

23  

CC...

Onderwerp:

Aan...

Verzenden

Geachte heer Williams, 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

j.williams@college.nl

reactie op oproep organiseren naschoolse activiteit 
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 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen VMBO-BB 

2018 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 

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

Dit examen bestaat uit 25 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 16 mei
13.30 - 15.00 uur
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Tekst 1 

 

Een bos vergeet-me-nietjes als kaartje voor 
verjaardag 
 

(1) Iedereen ontvangt graag een verjaardagskaartje. Maar geef toe, de kaarten 
verdwijnen al snel in de oudpapierbak. Daar kan iets aan gedaan worden, dachten 
Sjoerd van Dijk, Sun van Dijk (beiden 33) en Querien Velter (31). Een 
brainstormsessie verder lag er opeens een plan op tafel: de drie vrienden zouden 
‘bloeikaarten’ gaan ontwikkelen, ofwel speciale wens-ansichtkaarten waarbij 
bloemzaden tussen gerecyled papier geperst zijn. De kaarten worden gewoon 
verstuurd, maar krijgen een tweede leven zodra ze met water worden besprenkeld: 
dan komen de fleurigste bloemen op. Drie jaar later produceren de jonge 
ondernemers al ruwweg duizend van die handgemaakte kaarten per week. “In de 
landbouw worden meterslange stroken gebruikt met daarop op elke paar centimeter 
bloemzaadjes. Wij passen dat als het ware op kleine schaal toe”, zegt Sjoerd. “Ook 
nieuw papier maken van gebruikt papier bestond al langer. Maar niet eerder werd het 
hergebruikte papier vermengd met bloemzaden. Laat staan dat het gebruikt wordt als 
kaart.” 
 

(2) Na een eerste test met vier ontwerpen besloten de drie op een plaatselijk festival 
te peilen of er interesse voor was. Sjoerd: “Daar liepen we meteen een inkoper tegen 
het lijf en een week later zaten we bij de Kamer van Koophandel om ons bedrijf 
Bloom Your Message te registreren.” De drie vrienden wilden in de eerste plaats 
volledig duurzaam produceren. En vind maar eens papier dat sterk genoeg is voor 
een mooie kaart, papier waarin de bloemzaden ook nog eens goed gemengd konden 
worden. “We vonden al snel uit dat boomschors handig is, omdat het makkelijk 
verpulvert en energie levert aan de zaden”, legt Sun uit. “Maar omdat de zaadjes zo 
gevoelig zijn, kunnen we de kaarten niet op een gebruikelijke manier drukken of 
verhitten.” 
 

(3) Na lang experimenteren ontdekten de ondernemers het geheim van de smid. “Al 
ga ik natuurlijk niet prijsgeven hoe we het doen”, zegt Sun lachend. Daarnaast 
moesten de zaden in de kaart natuurlijk wél uitkomen, dus moest worden uitgevonden 
welke zaden het meest geschikt zijn. “Vergeet-me-nietjes groeien snel, dus die 
verwerken we vaak”, voegt Querien toe. Zij is verantwoordelijk voor het ontwerp van 
de kaarten. 
 

(4) Vorig jaar sloot Bloom Your Message een deal met Staatsbosbeheer, waardoor de 
kaarten bij acht Nederlandse buitencentra worden verkocht. Ook duurzame 
cadeauwinkel WAAR biedt de producten aan. Inmiddels zijn de bloeikaarten in tachtig 
Nederlandse en Belgische winkels verkrijgbaar. Daarnaast levert Bloom Your 
Message maatwerk, bijvoorbeeld voor mensen die trouw- of geboortekaartjes willen 
laten maken. “Bedrijven moeten bereid zijn uit te leggen waar ons product voor staat”, 
zegt Sjoerd. “Wij willen niet dat de kaarten zomaar uit de schappen worden 
getrokken, maar we willen dat ook het verhaal erachter wordt verteld.” 
 

naar een artikel van Lennaert Rooijakkers, 
Algemeen Dagblad, 2 juli 2016 
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1p 1 Een tekst kan op verschillende manieren worden ingeleid. 
Welke manier gebruikt de schrijver in alinea 1? 
De schrijver 
A blikt vooruit op de toekomst van Bloom Your Message. 
B geeft weer hoe Bloom Your Message is ontstaan. 
C geeft zijn mening over Bloom Your Message. 
D vertelt een grappig bedoeld verhaaltje over Bloom Your Message. 
 

1p 2 In alinea 2 staat: “Na een eerste test met vier ontwerpen besloten de drie 
op een plaatselijk festival te peilen of er interesse voor was.” 
Welke interesse wordt hier bedoeld? 
de interesse voor 
A bloeikaarten 
B handgemaakte kaarten 
C kaarten van hergebruikt papier 
D verjaardagskaarten 
 

1p 3 In alinea 3 staat: “… ontdekten de ondernemers het geheim van de smid.” 
Wat wordt met dit gedeelte van de zin bedoeld? 
De ondernemers 
A hoorden van een smid hoe ze hun kaarten het best konden 

produceren. 
B vonden een manier waarop ze hun kaarten het best konden 

produceren. 
C vonden uit hoe de smid zijn kaarten produceerde. 
D willen niet prijsgeven hoe ze hun kaarten produceren. 
 

1p 4 Alinea’s kunnen op verschillende manieren op elkaar aansluiten. 
Op welke manier sluiten alinea 2 en alinea 3 op elkaar aan? 
A Alinea 2 beschrijft samen met alinea 3 de ontwikkeling van Bloom 

Your Message. 
B Alinea 2 noemt een probleem waarvoor in alinea 3 de oplossing wordt 

gegeven. 
C Alinea 3 is een herhaling van wat in alinea 2 beschreven staat. 
D Alinea 3 vormt een tegenstelling met wat in alinea 2 beschreven staat. 
 

1p 5 Wat is de belangrijkste functie van de laatste alinea van de tekst? 
A een advies geven 
B een samenvatting van de hele tekst geven 
C een toekomstverwachting uitspreken 
D nieuwe gegevens toevoegen 
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1p 6 Zinnen in een alinea kunnen op verschillende manieren op elkaar 
aansluiten. 
Waarvan is sprake in de eerste vier zinnen van alinea 4? 
A van een gevolg 
B van een opsomming 
C van een tegenstelling 
 

1p 7 Wat is het belangrijkste doel van de schrijver van deze tekst? 
De schrijver wil de lezer 
A amuseren met een tekst over een nieuw soort ansichtkaarten. 
B informeren over het werk van drie jonge ondernemers. 
C overhalen om bloeikaarten te gaan kopen. 
D zijn mening over de kaarten vertellen. 
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Tekst 2 

 

Gezonde lunch houdt personeel fit 
 
(1) Werkgevers weten het: om te blijven presteren en tot op hoge leeftijd 
door te werken, hebben werknemers energie nodig. Die komt niet uit een 
broodje kroket, wel uit huisgemaakte soep en verse salades. Dus is in de 
bedrijfskantine gezond eten de nieuwe norm. 
 
(2) Jeanette Hamster werkt bij een grote oliemaatschappij in Nederland. Twee 
keer per maand zondigt zij met een kroketje en friet. De rest van de maand vult 
zij haar dienblad met een verse salade of soep, wat brood en een stuk fruit. 
“Gezond eten is de verantwoordelijkheid van werknemers zelf,” benadrukt 
Hamster, “maar het bedrijf doet er wel alles aan een gezonde leefstijl te 
stimuleren. Op het gebied van voeding betekent dat op de eerste plaats een 
uitgebreid assortiment gezonde producten in de kantine en het luxe 
bedrijfsrestaurant.” 
 
(3) Ongezond eten wordt er via omgekeerde marketingtechnieken bewust 
ontmoedigd. “In de kantine word je eerst langs fruit, verse salades, 
vruchtensappen en soepen geleid. Kroketten liggen ergens verscholen in een 
hoekje. De menukaart in het bedrijfsrestaurant vermeldt het aantal calorieën bij 
elke maaltijd. Medewerkers en gasten zien dus het verschil tussen de BBQ 
Burger (698 kcal) en de Salade Caprese (398 kcal). Dan is de keus snel 
gemaakt.” 
 
(4) Op de werkvloer is de vette hap op zijn retour, stelt trendwatcher Adjiedj 
Bakas in zijn onlangs verschenen rapport Sportiviteit op het werk. “Steeds meer 
werkgevers erkennen het belang om personeel fit te houden. Onder meer 
vanwege de verhoging van de pensioenleeftijd.” 
 
(5) Bedrijfscateraars zoals Hutten en We Canteen sprongen de afgelopen jaren 
al in op de roep om een gezondere kantinehap. Zij voorzien bedrijven nu van 
verantwoorde maaltijden op basis van verse, duurzaam geproduceerde, 
onbewerkte producten. Met succes. “Werkgevers zien de meerwaarde van een 
gezonde lunch”, weet woordvoerder Annemarie Driessen. “Ze geloven, net als 
wij, dat vers en gevarieerd eten een grote, positieve invloed heeft op de vitaliteit 
van werknemers. De suikerspiegel blijft constanter en het energieniveau blijft op 
peil. Kortom, medewerkers hebben minder last van energiedips. Een gezonde 
lunch verhoogt dus de productiviteit en helpt bij terugdringen van ziekteverzuim.” 
 
(6) Bij de oliemaatschappij waar Hamster werkt, ligt het ziekteverzuim onder 
medewerkers rond 2 procent. “In vergelijking met het landelijk gemiddelde van 
ongeveer 4 procent is dat laag”, zegt woordvoerder Hamster. “Zorg voor 
medewerkers werpt op den duur zijn vruchten af. Iemand die gezond eet, voelt 
zich fit en is alerter.” 
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(7) Maar wat is gezond? Volstaat het stokbroodje ham en kaas of moeten we 
allemaal aan de vegetarische salade met kikkererwten? “Alsjeblieft niet”, zegt 
Maaike de Reuver, eigenares van We Canteen, dat met lokale ondernemers 
kantines in heel Nederland bedient. “We duwen mensen gezond voedsel niet 
door de strot, maar proberen ze wél te verleiden met een gevarieerd aanbod van 
verse producten die niet zijn bewerkt. Geen E-nummers dus. Soepen worden op 
de dag zelf met verse groenten bereid, smoothies ter plekke gemixt. Kroketten? 
Vooruit, maar alleen van biologisch rundvlees en in kleiner formaat.” 
 
(8) Ook wat Hutten betreft, staat gezond in de eerste plaats voor kakelvers, 
duurzaam en ambachtelijk gemaakt. Maar Hutten en We Canteen gaan nog 
verder om medewerkers aan de verantwoorde lunch te krijgen. Zo wordt er 
gestunt met gezonde combideals en wordt samen met de universiteit van 
Wageningen onderzocht of mensen zich door kleine aanpassingen in 
bedrijfsrestaurants (spotjes op salades, verspreiden van basilicumgeur) laten 
verleiden gezonder te eten. Na een pilot werd 30 procent meer water verkocht en 
10 procent minder frisdrank en frietjes. 
 
(9) Medewerkers van bedrijven kunnen zich ook laten adviseren door een 
vitaliteitscoach of meedoen aan de zogenaamde Food Challenge. Die daagt 
mensen uit twee weken lang alleen vers en onbewerkt voedsel te eten. Niet 
alleen op het werk, ook thuis. Driessen: “En dan kijken we naar wat dat met hun 
lijf en energieniveau doet. In ons bedrijf deden dertig mensen aan een pilot mee. 
Niet iedereen houdt het vol. Zelf voelde ik dat deze manier van eten wel iets 
deed met mijn energieniveau.” 
 
(10) Gaat deze inmenging niet wat ver? Driessen: “Het is belangrijk als bedrijf 
niet te belerend bezig te zijn. Niks moet. De kunst is op een leuke, informatieve 
wijze kennis over te dragen, zodat medewerkers zelfbewuste keuzes kunnen 
maken en ervaren wat gezonde voeding kan betekenen.” 
 

naar een artikel van Ingrid Beckers, 
de Gelderlander, 1 november 2014 
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1p 8 Een tekst kan op verschillende manieren worden ingeleid. 
Welke manier gebruikt de schrijver in alinea 1? 
De schrijver 
A geeft de aanleiding voor het schrijven van de tekst. 
B geeft een uitleg over hoe de tekst is opgebouwd. 
C geeft haar standpunt over het onderwerp. 
D geeft vooraf een samenvatting van de rest van de tekst. 
 

1p 9 Alinea’s kunnen op verschillende manieren op elkaar aansluiten. 
Op welke manier sluiten alinea 2 en alinea 3 op elkaar aan? 
A Alinea 3 is een herhaling van wat in alinea 2 beschreven staat. 
B Alinea 3 is een uitwerking van wat in alinea 2 beschreven staat. 
C Alinea 3 vormt een tegenstelling met wat in alinea 2 beschreven staat. 
 

2p 10 In alinea’s 2 en 3 worden maatregelen genoemd die de oliemaatschappij 
gebruikt om een gezonde leefstijl te stimuleren. 
 Geef bij elke maatregel aan of deze maatregel volgens de tekst wel of 

niet wordt gebruikt. 
Zet in de uitwerkbijlage steeds een kruisje in de juiste kolom. 

 

 wel niet 

1 De keuze in de bedrijfskantine is maar beperkt.   

2 Het aantal calorieën van een gerecht wordt 
weergegeven. 

  

3 In de kantine kom je eerst langs de gezonde 
producten. 

  

4 Kroketten liggen op een plek die niet duidelijk 
zichtbaar is. 

  

 
1p 11 In alinea 5 staat: “Ze geloven, net als wij …”. 

Wie worden bedoeld met ‘ze’? 
A bedrijfscateraars 
B trendwatchers 
C werkgevers 
D werknemers 
 

1p 12 In alinea 5 legt Annemarie Driessen uit wat de meerwaarde is van een 
gezonde lunch. 
Waarvan maakt Annemarie Driessen in deze uitleg gebruik? 
A Ze beschrijft een probleem en de oplossing voor het probleem. 
B Ze geeft een opsomming. 
C Ze geeft een tegenstelling. 
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1p 13 Alinea’s kunnen op verschillende manieren op elkaar aansluiten. 
Op welke manier sluiten alinea 5 en alinea 6 op elkaar aan? 
A Alinea 5 en 6 vormen een opsomming. 
B Alinea 6 beschrijft een gevolg van wat in alinea 5 beschreven staat. 
C Alinea 6 is een herhaling van wat in alinea 5 beschreven staat. 
D Alinea 6 vormt een tegenstelling met wat in alinea 5 beschreven staat. 
 

1p 14 Welk tussenkopje pas het best bij alinea 7? 
A Alles biologisch 
B Kleinere porties 
C Lokale leveranciers 
D Vers en gevarieerd 
 

1p 15 Wat is het belangrijkste doel van de schrijver van deze tekst? 
De schrijver wil de lezer 
A informeren over de invloed van cateraars op het aanbod in 

bedrijfskantines. 
B informeren over de positieve invloed van gezond eten op de energie 

van werknemers. 
C overtuigen dat het verstandig is zo snel mogelijk te stoppen met 

ongezond eten. 
D overtuigen van het feit dat ongezond eten kan leiden tot meer 

ziekteverzuim. 
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Tekst 3 

 
De tijd vliegt 
 
(1) Honderd jaar geleden landde het eerste vliegtuig op een 
moerassig stuk grond in de polder. Luchthaven Schiphol verwelkomt 
nu bijna 60 miljoen passagiers per jaar. 
 
(2) Het begon heel bescheiden, op een weiland in de 
Haarlemmermeerpolder. Vier barakken stonden op een moerassig veld. 
Op 19 september 1916 landde naast die vier gebouwtjes een tweedekker 
van het Nederlandse leger. Op dat moment werd luchthaven Schiphol 
geboren. “Schiphol was aanvankelijk een militair vliegveld”, weet Johan 
van Tuyl. Hij werkte van 1959 tot eind 1988 op de luchthaven. “Pas in 
1920 landde er de eerste commerciële vlucht van de KLM. In dat jaar 
stonden er zes barakken en daarvan mocht de KLM er een huren!” 
 
(3) Van Tuyl (72) werkte op het oude Schiphol, bij de 
passagiersadministratie van de KLM. “Heerlijk sfeertje hing daar, op 
Schiphol-Oost. Iedereen kende iedereen. Je kwam elkaar tegen tussen de 
middag tijdens het wandelen en bij de paar winkeltjes die er toen waren, 
zoals het souvenirwinkeltje, het sigarenzaakje en bij Moe Patat. En je liep 
toen nog zó het platform op! Ik weet nog goed dat The Beatles 
aankwamen met de SAS in 1964. Ik stond onderaan de trap, geweldig 
was dat.” 
 
(4) Het handjevol barakken groeide uit tot een complete stad. Een 
internationaal knooppunt van vliegverkeer met miljoenen passagiers die 
maandelijks aankomen, vertrekken en een tussenstop maken. Een 
luchthaven met zes landingsbanen, honderden winkels en tientallen 
gates. Revolutionair waren eind jaren 60 de ‘slurven’ die vliegtuigen met 
de luchthaven verbonden. Die aviobruggen vervingen de trappen die nog 
altijd wereldwijd op landingsbanen worden uitgeklapt. “Onze aviobruggen 
waren een nieuw fenomeen”, vertelt Ad Jan Altevogt (68) die tussen 1965 
en 2009 diverse functies had op Schiphol. “Uit de hele wereld kwam men 
kijken. Passagiers hoefden niet meer te lopen naar hun toestel of met de 
bus gebracht te worden. Van dat oude Schiphol herinner ik mij dat soms 
de Schipholweg afgesloten werd als er grotere vliegtuigen binnenkwamen. 
Die kwamen heel laag over omdat de landingsbaan te kort was. De 
Tupolev1) moest af en toe zelfs de remparachutes gebruiken.” 
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(5) De slurven zijn nu overal te vinden. Uniek is wel dat zo’n groot 
vliegveld nog steeds uit één terminal bestaat. Dat heeft de luchthaven te 
danken aan de vooruitziende blik van vlieger en havenmeester Jan 
Dellaert. “Onder zijn leiding werd na de Tweede Wereldoorlog een 
ontwerp gemaakt voor de wederopbouw. Schiphol lag toen helemaal in 
puin”, zegt Ruud Wever (67), die van 1978 tot 2006 op Schiphol werkte. 
Hij was persvoorlichter en werkte mee aan de tentoonstelling over 100 
jaar Schiphol. “Dat plan bevatte één centraal stationsgebouw waar het 
banenstelsel als een kompasroos omheen ligt. Bij elke windrichting kan er 
worden gestart en geland tegen de wind in.” Uitbreiden kan door deze 
ingenieuze opzet nog steeds. En dat gebeurt. Wever: “De heimachines 
zijn nooit weggeweest.”  
 

naar een artikel van Xandra van Baarle,  
&Magazine, 17 september 2016 

 

noot 1 Met de Tupolev wordt een vliegtuig van de Russische vliegtuigfabrikant Tupolev 

bedoeld. 
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1p 16 Een tekst kan op verschillende manieren worden ingeleid. 
 Welke twee manieren gebruikt de schrijver in alinea 1 en 2 om de 

tekst in te leiden? 
Schrijf in de uitwerkbijlage alleen de letters op. 

De schrijver 
a geeft de aanleiding voor het schrijven van de tekst. 
b geeft vooraf een samenvatting van de rest van de tekst. 
c geeft haar eigen mening over het onderwerp. 
d introduceert een deskundige. 
e stelt een voor de tekst belangrijke vraag. 
 

1p 17 In alinea 1 staat dat op Schiphol 100 jaar geleden het eerste vliegtuig 
landde en dat er nu bijna 60 miljoen passagiers komen. 
Hoe sluit alinea 2 hierop aan? 
Alinea 2 gaat over  
A de beginjaren van Schiphol. 
B de ontwikkeling van Schiphol tot militaire luchthaven. 
C de verschillende passagiers die op Schiphol landen. 
D de werkzaamheden van een oud-medewerker van Schiphol. 
 

1p 18 In alinea 3 beschrijft Van Tuyl de sfeer op het oude Schiphol. 
Hoe kijkt Van Tuyl terug op deze tijd? 
A Hij denkt met veel plezier terug aan die tijd. 
B Hij is van mening dat vroeger alles veel beter was. 
C Hij vindt dat je toen meer tijd had voor leuke dingen tijdens het werk. 
D Hij zou niet meer kunnen werken op zo’n kleine luchthaven. 
 

1p 19 Welk tussenkopje past het best bij de inhoud van alinea 4? 
A De functie van Schiphol 
B De groei van Schiphol 
C De verbouwing van Schiphol 
D De voorzieningen op Schiphol 
 

1p 20 In alinea 5 staat “Dat plan bevatte één centraal stationsgebouw waar het 
banenstelsel als een kompasroos omheen ligt.” 
Welk plan wordt bedoeld? 
het plan voor 
A de tentoonstelling over Schiphol 
B de wederopbouw van Schiphol 
C het gebruik van slurven op Schiphol 
 

1p 21 Wat concludeert Ruud Wever in de laatste alinea?  
A De groei van Schiphol zal ook in de toekomst doorgaan. 
B Luchthaven Schiphol kan op deze plaats niet meer groter worden. 
C Om te groeien moet Schiphol ingewikkelde machines gebruiken. 
D Op luchthaven Schiphol kun je altijd werklui en machines vinden. 
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1p 22 Wat is de belangrijkste bedoeling van de schrijver van deze tekst?  
De schrijver wil de lezer 
A amuseren met een verhaal over de gezelligheid die werknemers op 

Schiphol hebben ervaren. 
B informeren over de ontwikkelingen van Schiphol door de jaren heen. 
C overhalen om in de toekomst meer gebruik te maken van de 

luchthaven Schiphol. 
D waarschuwen voor de gevolgen van de vele uitbreidingen van 

Schiphol. 
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Tekst 4 

 

 
 
naar een advertentie van ANWB/Wegenwacht 
 

Tekst van de advertentie 
Het leven is te leuk om stil te staan 
 
Belangrijke momenten wil je niet missen door pech. 
Daarom doen we er alles aan om je snel weer op weg te helpen in je 
eigen auto. Of je nou op weg bent naar een bruiloft, romantische date of 
voetbalwedstrijd. 
 
Mis ook geen moment! Ga naar anwb.nl/waaromwegenwacht 
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2p 23 Hier staan uitspraken over de combinatie van de foto’s en de tekst in de 
advertentie. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

Zet in de uitwerkbijlage steeds een kruisje in de juiste kolom. 
 

 juist onjuist

1 De foto’s geven voorbeelden van de belangrijke 
momenten die in de tekst genoemd worden. 

  

2 Je hebt alleen de foto’s nodig om de boodschap 
van de advertentie te begrijpen. 

  

3 Met de foto’s probeert de reclamemaker een 
positieve sfeer op te roepen. 

  

4 Op de foto’s staan mensen die door de ANWB 
geholpen zijn. 

  

 
1p 24 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 

A consumenten informeren over de site van de ANWB 
B informatie geven over hoe mensen met pech de Wegenwacht kunnen 

bereiken 
C lezers van deze advertentie ervan overtuigen dat je belangrijke 

momenten niet mag missen 
D mensen overhalen om lid te worden van de Wegenwacht 
 

1p 25 In de advertentie staat de zin “Het leven is te leuk om stil te staan”. 
Wat wordt in deze advertentie met deze zin bedoeld? 
A Blijf niet te lang treuren om zaken waar je niet bij kunt zijn of die je 

mist. 
B Denk niet te lang na voor je lid wordt van de Wegenwacht. 
C Word lid van de Wegenwacht zodat je geen enkele gebeurtenis door 

autopech hoeft te missen. 
D Zorg dat je op belangrijke momenten het nummer van de ANWB bij de 

hand hebt. 
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Schrijfopdracht Heel Holland maakt schoon 

 
Jouw mentor vertelt de klas over de volgende oproep van de organisatie 
Heel Holland maakt schoon en vraagt welke leerlingen mee willen doen 
aan deze actie. 
 
Zit je op het voortgezet onderwijs? Vind je het leuk om buiten te werken? 
Wil jij bijdragen aan een schonere omgeving van de school? Dan ben jij 
degene die wij zoeken! 
 
Heel Holland maakt schoon start namelijk op de derde zaterdag van 
volgende maand een landelijke schoonmaakactie. De schoonmaakactie 
voor de buurt wordt georganiseerd door scholieren. Er wordt een 
videoverslag van deze dag gemaakt. Dit verslag komt op de website van 
de gemeente waar jouw school staat. Dit videoverslag wordt ook gemaakt 
door scholieren die meedoen aan de actie. 
 
Doe je mee? Schrijf ons dan een e-mail via 
info@heelhollandmaaktschoon.nl. Geef in je e-mail aan of je naast de 
schoonmaakwerkzaamheden ook bereid bent om een bijdrage te leveren 
aan het videoverslag. 
 
 

12p 26 Schrijf een enthousiaste e-mail naar de organisatie waarin je aangeeft dat 
je graag mee wilt helpen aan deze schoonmaakactie. 
 
Een deel van de informatie die je nodig hebt, staat in de tekst hierboven. 
De informatie die niet in de tekst staat, moet je zelf bedenken. Een aantal 
gegevens is al voorgedrukt in de uitwerkbijlage. 
 
 
Let op: deze opdracht gaat verder op de volgende pagina. 
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Neem in de e-mail de volgende onderdelen op. 
 Stel jezelf voor. 
 Vertel hoe je over de actie van Heel Holland maakt schoon hebt 

gehoord. 
 Leg uit waarom jij het belangrijk vindt om aan deze actie mee te 

werken. 
 Leg uit waarom jij denkt dat je een goede bijdrage kunt leveren aan 

deze actie. Noem hierbij twee kwaliteiten van jezelf. 
 Geef aan of je wel een bijdrage of geen bijdrage wilt of kunt leveren 

aan het videoverslag en leg uit waarom. 
 Vraag om informatie over hoe de dag er precies uit zal zien. 
 Vraag om een spoedige reactie. 
 
Sluit je e-mail af met “Met vriendelijke groet,” en je eigen voor- en 
achternaam. 
 
Let erop dat je je aanmelding duidelijk uitlegt in je e-mail, dat je een 
goede indeling maakt, dat je zakelijk blijft en de juiste toon weet te vinden. 
 
Let op: Zorg ervoor dat je tekst minimaal uit 75 woorden bestaat. Bij 
minder dan 75 woorden krijg je geen punten voor taalgebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 
 

einde  

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. 
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Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 

 
 1 A B C D 

 
 2 A B C D 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C 

 
 7 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C 

 
 10 Zet steeds een kruisje in de juiste kolom. 

 wel niet 

1 De keuze in de bedrijfskantine is maar beperkt.   

2 Het aantal calorieën van een gerecht wordt 
weergegeven. 

  

3 In de kantine kom je eerst langs de gezonde 
producten. 

  

4 Kroketten liggen op een plek die niet duidelijk 
zichtbaar is. 

  

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C 

 
 13 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 
 

Tekst 3 

 
 16 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 
 

Tekst 4 

 
 23 Zet steeds een kruisje in de juiste kolom. 

 juist onjuist

1 De foto’s geven voorbeelden van de belangrijke 
momenten die in de tekst genoemd worden. 

  

2 Je hebt alleen de foto’s nodig om de boodschap 
van de advertentie te begrijpen. 

  

3 Met de foto’s probeert de reclamemaker een 
positieve sfeer op te roepen. 

  

4 Op de foto’s staan mensen die door de ANWB 
geholpen zijn. 

  

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Pagina: 63Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 BB-0011-a-18-1-u 4 / 5 lees verder ►►►

Schrijfopdracht 

 
 26  

CC...

Onderwerp:

Aan...

Verzenden

 
 
Geachte heer of mevrouw, 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  

 
info@heelhollandmaaktschoon.nl 

 
aanmelden actie Heel Holland maakt schoon 
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 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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BB-0011-a-17-1-o 

Examen VMBO-BB 

2017 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 

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

Dit examen bestaat uit 28 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 16 mei

13.30 - 15.00 uur
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Tekst 1 

 

Kantoorhond tegen de stress 
 
(1) Petra Goed had vier jaar geleden plotseling geen oppas meer voor haar 
hond Spicy. Ze vroeg of Spicy mee mocht naar kantoor; het mocht. “Sinds 
ik Spicy meeneem, is de sfeer op kantoor gemoedelijker.” 
 
(2) Petra Goed doet de boekhouding van een advocatenkantoor en heeft er een 
eigen kantoor. “Onze puppy ging altijd naar mijn schoonmoeder, maar zij 
overleed plotseling. Waar moesten we toen met Spicy heen? Het werk was te ver 
van huis om de hond tussen de middag uit te laten. Ik heb toen gevraagd of ze 
mee mocht en dit was goed. Iedereen was direct gek op Spicy. Voordat ik ga 
werken, laat ik haar uit. Op kantoor ligt ze in haar mand en in de pauze laat ik 
haar nogmaals uit. Collega’s vinden het geweldig. Het is zelfs zo dat de hond 
eerder begroet wordt dan ik.” 
 
(3) Een kantoorhond heeft meer voordelen. Petra Goed: “Op een advocaten-
kantoor heb je vaak stress-situaties. Als boze klanten een hond zien lopen, 
neemt de boosheid al af. En collega’s komen vaak voor een aaimoment als ze 
een lastig gesprek hebben gehad of om stoom af te blazen. Ze noemen Spicy de 
meest geaaide hond ter wereld.” 
 
(4) Onderzoeken van de universiteiten van Michigan en Virginia bevestigen de 
ervaring van Petra Goed. Wie de hond meeneemt naar het werk, heeft minder 
last van stress. En het zorgt in teams voor meer creativiteit. “Wie tussen de 
middag met de hond gaat wandelen, is even los van het werk en dat zorgt voor 
meer creativiteit,” zegt Michigan-onderzoeker Christopher Honts. Hij bestudeerde 
het effect van huisdieren op onderling vertrouwen in teams, onderlinge kracht en 
de mate van samenwerken. Hij liet groepen (met en zonder huisdieren) een 
reclamespotje maken voor een niet-bestaand product. Uit alle ideeën werd er 
uiteindelijk één gekozen. Het bleek dat de groepen met huisdieren meer 
vertrouwen in elkaar hadden dan de teams zonder. Met een beter resultaat als 
gevolg.  
 
(5) Shenja Kroll werkt op een woonvorm met twaalf mensen met een 
verstandelijke handicap. Ze hebben daar vier katten. Ze worden verzorgd en 
gevoed door de bewoners. “De bewoners letten goed op of de huisdieren gezond 
zijn en ze delen de kosten. Door de huisdieren zijn sommige bewoners met 
gedragsmoeilijkheden makkelijker te benaderen, begeleiders krijgen via het 
huisdier contact met hen.” De manager ziet echter niet alleen voordelen. “Als er 
een nieuwe bewoner komt, moet hij of zij niet allergisch zijn voor katten.” 
 
(6) Bedrijven die huisdieren toestaan, hebben minder verloop van personeel 
omdat werknemers minder snel een andere baas vinden die huisdieren ook 
toestaat. Daarnaast is de bereidheid groter om even door te werken als een klus 
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afgerond moet worden. De hond zit immers thuis niet met een volle blaas te 
wachten. Om te bevorderen dat huisdieren op het werk worden toegestaan, is in 
1999 de internationale ‘Neem-je-hond-mee-naar-je-werk’-dag opgericht, elk jaar 
op de vrijdag na Vaderdag, om ‘bazen’ te wijzen op de voordelen van huisdieren 
op het werk. 
 
(7) Moet dus elk bedrijf huisdieren toelaten? Niet iedereen vindt dat dat moet 
kunnen. Op de website van The Economist schrijft iemand dat hij ontslag nam bij 
een bedrijf met honden. “Het was een ramp en het zorgt voor veel afleiding op de 
werkvloer.” En ook in Nederland is niet iedere collega ervan gediend. Lezer 
Gerrit de Jong: “Het is te gek voor woorden, een huisdier meenemen naar je 
werk, niet iedere collega wil dat. Sterker nog, als beide partners in een gezin 
werken, moeten ze geen huisdier nemen.” 

 
naar een artikel van Durk Geertsma, 
De Gelderlander, 4 oktober 2014 
 
 

1p 1 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in de eerste alinea ingeleid? 
In alinea 1 wordt 
A een probleem beschreven waarvoor in de tekst oplossingen worden 

genoemd. 
B een samenvatting van de hele tekst gegeven. 
C een voorbeeld bij het onderwerp van de tekst gegeven. 
D een vraag gesteld die verderop in de tekst beantwoord wordt. 
 

1p 2 In alinea 1 staat “… is de sfeer op kantoor gemoedelijker.” 
Wat wordt met deze uitspraak bedoeld? 
A Collega’s durven elkaar aan te spreken. 
B De collega’s vinden elkaar aardiger. 
C Het personeel heeft meer lef gekregen. 
D Het werken op kantoor is gezelliger. 
 

1p 3 In welke alinea wordt uitgelegd dat de positieve ervaringen van 
Petra Goed met haar hond ook wetenschappelijk aangetoond zijn? 
A in alinea 2 
B in alinea 4 
C in alinea 6 
D in alinea 7 
 

1p 4 Wat is het verband tussen alinea 4 en 5? 
A Alinea 4 en 5 vormen een opsomming. 
B Alinea 5 is een conclusie bij alinea 4. 
C Alinea 5 noemt een gevolg van wat er in alinea 4 wordt verteld. 
D Alinea 5 noemt een voorbeeld bij wat er in alinea 4 wordt verteld. 
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1p 5 Welke zin in alinea 5 past het beste bij de uitkomst van het onderzoek uit 
alinea 4? 
A “Ze worden verzorgd en gevoed door de bewoners.” 
B “De bewoners letten goed op of de huisdieren gezond zijn en ze delen 

de kosten.” 
C “Door de huisdieren zijn sommige bewoners met 

gedragsmoeilijkheden makkelijker te benaderen, begeleiders krijgen 
via het huisdier contact met hen.” 

D “De manager ziet echter niet alleen voordelen.” 
 

1p 6 In alinea 6 staat “Bedrijven die huisdieren toestaan, hebben minder 
verloop van personeel …”  
Wat wordt hiermee bedoeld? 
Bij bedrijven die huisdieren toestaan, 
A blijven werknemers langer werkzaam bij hun werkgever. 
B is er een afname van het aantal personeelsleden. 
C komen meer nieuwe werknemers. 
D lopen minder personeelsleden op de werkvloer. 
 

1p 7 In een tekst kunnen feiten staan, maar ook de mening van de schrijver of 
van anderen. 
 Wat tref je aan in alinea 7? 

Zet in de uitwerkbijlage steeds een kruisje in de juiste kolom. 
 

 wel niet 

feiten   

de mening van de schrijver   

de mening van anderen   

 
1p 8 Welke zin geef het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 

A Bedrijven die huisdieren toelaten op het werk, zorgen goed voor hun 
personeel. 

B Een kantoorhond zorgt ervoor dat het personeel efficiënter werkt. 
C Het toelaten van huisdieren op de werkvloer levert veel positieve 

resultaten op. 
D In 1999 is de internationale ‘Neem-je-hond-mee-naar-je-werk’-dag 

ontstaan. 
 

1p 9 Wat is het belangrijkste doel van deze tekst? 
A De lezer vermaken met een leuke tekst over huisdieren op het werk. 
B De lezer een overzicht geven van onderzoek naar de invloed van 

huisdieren op werknemers.  
C De lezer informeren over de voor- en nadelen van het toestaan van 

huisdieren op het werk. 
D De lezer overhalen om een huisdier mee te nemen naar het werk. 
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Tekst 2 

 

‘Pakjes a.u.b. níet afgeven op 37b’ 
 
(1) Groninger Peter Boersma is verslaafd… aan briefjes op deuren en 
ramen. Elke keer als hij er een ziet hangen, móet hij een foto maken. Het 
leverde hem een verzameling van duizenden absurde kattebelletjes op, die 
hij nu in een boek heeft gestopt. 
 
(2) “Gelieve bij afwezigheid geen zieke of gewonde vogeltjes door de brievenbus 
te doen! Mede in verband met loslopende kat.” Kunstenaar Peter Boersma 
gniffelt om het briefje dat hij op de deur van een dierenarts zag hangen. “Zelfs 
als er geen kat is, blijft het bizar. Kennelijk zijn er mensen die vogeltjes in de 
brievenbus stoppen.” Hij heeft niet aangebeld voor het achterliggende verhaal. 
Dat doet hij nooit. De kunstenaar (40) loopt liever door de stad en verbaast zich 
over alles wat hij tegenkomt. 
 
(3) Hij startte zijn absurde verzameling tien jaar geleden. Hij stuitte op een briefje 
in een kerk waarop nadrukkelijk stond: “De bloemetjes hebben géén water meer 
nodig!” Waren de verzopen bloemetjes misschien het werk van een overijverige 
schoonmaker? Of was het boeket van plastic? “Ik heb echt géén idee meer. Ik 
vind het juist leuk dat de context ontbreekt.” 
 
(4) De kleine verkeersregeltjes, zoals hij de briefjes noemt, interesseren 
Boersma mateloos. In de afgelopen jaren verzamelde hij er maar liefst 3500. De 
helft lijkt geboren uit frustratie, hoewel de ene schrijver subtieler is – “Wij 
verzoeken u vriendelijk niet voor het raam te gaan staan” – dan de ander – 
“Welke viespeuk laat zijn hond hier zijn behoefte doen?” – De enige lijn die de 
Groninger kon ontdekken, was dat weinig Nederlanders hun bel laten repareren. 
Het leeuwendeel van de kattebelletjes gaat hierover. Sommige eigenaren 
proberen er nog iets origineels van te maken. Bijvoorbeeld met een tekst als: 
“Bel lijdt aan een geheimzinnige slaapziekte, graag kloppen.” Deze tekst was met 
een heel sierlijk lettertype geschreven, waardoor het printje waarschijnlijk meer 
werk kostte dan het laten repareren van het onding. 
 
(5) “Ook het geestelijke vermogen van de bezoeker wordt vaak wat laag 
ingeschat,” lacht Boersma. “Er staat bijna altijd een pijltje naar de bel, alsof er 
iemand is die de bel niet zou herkennen.” Soms zeggen de briefjes ook iets over 
onderlinge verhoudingen in de buurt. “Er hangt bijvoorbeeld al jaren een briefje 
aan een deur in Groningen: ‘Gelieve de pakjes niet af te geven op 37b.’ Wat zou 
de reden zijn? En dat moeten die buren toch ook wel gezien hebben?” Ook 
twijfelt hij wel eens over de bedoelingen: “Neem het briefje ‘nat’. Is dat om ons te 
waarschuwen of is de boodschap: waag het niet om met je vuile tengels aan dit 
schilderwerk te zitten?” 
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(6) Bij iedere afspraak die de kunstenaar heeft, gaat hij iets vroeger van huis weg 
om een nieuw ‘verbaasrondje’ te maken. Ook eenzame fietssloten krijgen een 
beetje aandacht van hem. “Daar heb ik al 900 foto’s van. Het houdt me bezig dat 
zo’n fietsslot daar hangt, soms al zo lang dat het in dezelfde kleur als het hek is 
geschilderd. Waar is de fiets gebleven?, vraag ik me dan af.” 
 
(7) Of hij fotografeert verongelukte fietsbellen. De arme schepsels. Niemand die 
zich erover bekommert, behalve Boersma. “Als je erop let, zie je er opeens heel 
veel. Ze zijn vaak overreden door een auto en in het asfalt gedrukt.” 
 
(8) Wat hij met zijn andere verzameling – een enorme stapel boodschappen-
briefjes – moet, weet hij nog niet precies. Die plukt hij steeds opnieuw weer uit 
de mandjes in de supermarkt. “Ik heb een hele lading thuis liggen. Misschien 
maak ik er nog eens een ‘niet-te-vreten-kookboek’ van. Want van de ingrediënten 
op het briefje is bijna nooit iets lekkers te maken.”  
 
(9) Ondanks de verschijning van zijn boek ‘Briefjes op ramen en deuren’ blijft hij 
kattebelletjes fotograferen. “Dan zie ik weer een kapotte bel en denk ik: daar heb 
je er weer een, maar ik moet toch even kijken wat erbij staat.” Al die fotootjes 
hebben hem trouwens wel weer een nieuwe verslaving gebracht. Tijdens het 
terugslingeren van de telefoon naar zijn broekzak maakt hij soms een foto. “Die 
stop ik in het mapje ‘de per-ongelukfoto’s’. Het zijn foto’s die je niet van tevoren 
had kunnen bedenken. Misschien doe ik daar ooit nog eens wat mee.” 

 
naar een artikel van Hanneke van Houwelingen, 
Algemeen Dagblad, 27 oktober 2014 
 
 

1p 10 Wat is de bedoeling van de vetgedrukte inleiding? 
Deze geeft een 
A aanleiding voor het schrijven van de tekst. 
B grappige beschrijving van het onderwerp van de tekst. 
C mening van een deskundige over het onderwerp van de tekst. 
 

1p 11 Wat is het verband tussen alinea 1 en 2? 
A Alinea 1 en alinea 2 vormen een opsomming. 
B Alinea 1 en alinea 2 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 2 is een herhaling van de informatie uit alinea 1. 
D Alinea 2 geeft een voorbeeld bij wat er in alinea 1 gezegd wordt. 
 

1p 12 Welk kopje geeft het beste de inhoud van alinea 3 weer? 
A Gekke toestanden 
B Hoe het begon 
C Niet te geloven 
D Ontbrekende informatie 
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1p 13 In alinea 5 staat “Ook het geestelijk vermogen van de bezoeker wordt 
vaak wat laag ingeschat …”. 
Wat bedoelt Boersma hiermee? 
dat op de briefjes vaak 
A beledigende teksten staan 
B onbegrijpelijke teksten staan 
C overbodige informatie staat 
D verwarrende informatie staat 
 

1p 14 In alinea 6 staat “Bij iedere afspraak die de kunstenaar heeft, gaat hij iets 
vroeger van huis weg om een nieuw ‘verbaasrondje’ te maken.” 
Waarom wordt er gesproken van een “verbaasrondje”? 
A Boersma moet lachen om het ontbreken van fietsen, terwijl er wel 

sloten hangen. 
B Boersma vindt het leuk om gekke dingen op te merken tijdens zijn 

tochten. 
C De schrijver vindt het verrassend wat Boersma allemaal tegenkomt als 

hij onderweg is. 
D De schrijver vindt het vreemd dat de kunstenaar vroeger van huis gaat 

dan nodig is. 
 

1p 15 Wat is het verband tussen alinea 6 en 7? 
A Alinea 6 en alinea 7 vormen een opsomming. 
B Alinea 6 en alinea 7 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 7 geeft een toelichting op wat er in alinea 6 beschreven wordt. 
D Alinea 7 noemt het gevolg van wat er alinea 6 beschreven wordt. 
 

1p 16 In een tekst kunnen feiten staan, maar ook de mening van de schrijver of 
van anderen. 
 Wat tref je aan in alinea 8? 

Zet in de uitwerkbijlage steeds een kruisje in de juiste kolom. 
 

 wel niet 

feiten   

de mening van de schrijver   

de mening van anderen   

 
1p 17 Wat is de belangrijkste functie van de laatste alinea van deze tekst? 

A een voorbeeld geven van de manier waarop Boersma foto’s maakt 
B informeren over het feit dat Boersma er een nieuwe verzamelhobby bij 

heeft 
C reclame maken voor het boek van Boersma 
D verbazing uitspreken over het feit dat Boersma nog steeds 

kattebelletjes fotografeert 
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1p 18 Wat is de belangrijkste bedoeling van deze tekst? 
de lezer  
A amuseren met een artikel over de aparte hobby die Boersma heeft 
B amuseren met een artikel over de verschillende schrijfstijlen die 

mensen toepassen 
C overhalen om ook een bijzondere hobby uit te gaan oefenen 
D overtuigen dat het heel moeilijk is om een goed kort briefje te schrijven 
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Tekst 3 

 

Digitaal onderwijs modern, maar werkt het ook? 
 
(1) Modern onderwijs is boven alles digitaal. Maar werkt het ook? Nee, 
volgens mij zet het studenten juist op achterstand. 
 
(2) Met kerst was ik op skivakantie. Terwijl ik stond te wachten bij de lift, zag ik 
iemand naar beneden komen in een onmogelijke stijl. Mijn aandacht werd er 
automatisch naartoe getrokken. Toen ik de skiër vroeg hoe hij had leren skiën, 
antwoordde hij: “Van YouTube…” Nu iedereen toegang heeft tot internet, kan 
iedereen zelfstandig alles leren. Daar zijn geen docenten meer bij nodig. En op 
den duur zijn er zelfs geen scholen meer bij nodig, althans dat beweren de 
bedenkers van de ‘nieuwe media in de klas’. 
 
(3) Laptops, iPads en computers zullen zorgen voor een digitale revolutie. Het 
onderwijs zal over tien jaar niet meer lijken op het onderwijs van nu, althans dat 
claimen internetgoeroes en iPad-profeten. En inderdaad, wie nu een collegezaal 
in loopt, ziet al geen studenten met boeken, pen en papier meer, maar mensen 
achter een opengeklapte laptop. Op middelbare scholen hebben leerlingen hun 
smartphone in de hand tijdens de lessen. Uiteraard allemaal om belangrijke 
informatie op internet te zoeken die hun leerprocessen stimuleert. En op een 
aantal basisscholen wordt het hele onderwijs experimenteel geconcentreerd rond 
de iPad. 
 
(4) Modern onderwijs is boven alles digitaal. Opvallend genoeg wordt één vraag 
erg weinig gesteld: werkt het ook? Is dat onderwijs meer dan gewoon ‘leuk’? 
Iedereen die weleens een middelbare scholier met rugzak naar school heeft zien 
gaan, snapt de voordelen van bijvoorbeeld digitale schoolboeken. Maar die 
logistieke voordelen vallen in het niet bij de nadelen. 
 
(5) Neem de laptops in de collegezalen. Studenten lezen artikelen en boeken 
digitaal en ze maken tijdens colleges aantekeningen op hun computers of iPads. 
Leidt dat tot betere leerresultaten? Nee. Studerend lezen op computers is minder 
effectief. Een krant of een gewoon boek kun je goed lezen op je computer. Die 
teksten lees je gewoon van begin tot eind en hoef je niet per se te onthouden. 
Voor studieteksten ligt dat anders. Daarin moet je vaak delen naast elkaar 
leggen of een tabel met een grafiek op een andere pagina combineren. Dat gaat 
niet goed in elektronische documenten. Ook onthoud je minder uit digitale 
bronnen. Zelfs heel jonge kinderen onthouden een sprookje dat ze lezen in een 
gewoon boek al beter dan een sprookje dat ze lezen op een e-reader. Ons brein 
verkiest papier, aldus schrijver en wetenschapsjournalist Ferris Jabr. 
 
(6) En al dat lezen op iPads en laptops lijkt ook de leesvaardigheid van 
studenten aan te tasten. Als je gewend bent alleen tweets en posts op je 
Facebookpagina en tekstjes van Wikipedia te lezen, dan krijg je het zwaar als je 

Pagina: 74Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 BB-0011-a-17-1-o 10 / 15 lees verder ►►►

aan een studie begint. Beginnende studenten hebben dan ook grote moeite om 
zich te verdiepen in langere teksten. Intussen blijkt ook digitaal aantekeningen 
maken onverstandig. Studenten met pen en papier steken meer op van colleges. 
Sowieso onthouden studenten achter een laptop minder van de stof. Een laptop 
hindert bovendien niet alleen de eigenaar, maar ook andere studenten die het 
beeldscherm kunnen zien. Ook dat heeft onderzoek overtuigend uitgewezen.  
 
(7) Een van de terreinen waarop ik eigenlijk wel succes verwachtte van de 
digitale revolutie, was rekenen op de basisschool. Computers kunnen 
gemakkelijk en eindeloos oefensommetjes produceren. Maar sinds ik met mijn 
jongste dochter online wiskundevragen heb doorgewerkt, geloof ik ook daar niet 
meer in. Online sommen zijn onoverzichtelijk. Plaatjes en dergelijke moesten we 
eerst vergroten door ze aan te klikken. Daardoor verloren we het overzicht over 
de opgave. We konden geen aantekeningen maken. Ook lastig. Wel kreeg je bij 
elke som feedback. Maar die feedback bevatte altijd maar één soort uitleg bij de 
som. Het programma legde niet uit wat wij eventueel fout hadden gedaan. En ook 
niet of onze manier van uitrekenen misschien ook goed was. Kortom: het 
programma doet niet wat een goede docent juist wél doet. Ook hier zetten de 
digitale leermiddelen leerlingen vooral op achterstand.  

 
naar een artikel van Daniel Jansen, 
de Gelderlander, 11 maart 2014 
 
 

1p 19 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in de eerste alinea ingeleid? 
In alinea 1 
A wordt een kritisch standpunt genoemd. 
B wordt een voorbeeld van het onderwerp van de tekst gegeven. 
C worden enkele feiten benoemd. 
D wordt de opbouw van de tekst aangegeven. 
 

1p 20 In alinea 2 geeft de schrijver een voorbeeld van iemand die heeft leren 
skiën via het internet. 
Wat is de bedoeling van dit voorbeeld? 
de lezer 
A ervan overtuigen dat je sommige dingen beter van een leraar kunt 

leren 
B informatie geven waar je op internet kunt leren skiën 
C kennis laten maken met de hobby’s van de schrijver 
D laten zien dat je in principe alles kunt leren via internet 
 

1p 21 Wat is het verband tussen alinea 4 en 5? 
A Alinea 4 en alinea 5 vormen een opsomming. 
B Alinea 4 en alinea 5 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 5 trekt een conclusie uit alinea 4. 
D Alinea 5 werkt de laatste zin uit alinea 4 uit. 
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1p 22 In alinea 5 wordt gesteld dat digitaal onderwijs niet leidt tot betere 
leerresultaten. 
Wat is hiervoor een reden? 
A Digitale aantekeningen zijn minder effectief dan aantekeningen die op 

papier gemaakt worden. 
B In een digitale tekst zijn tabellen en grafieken minder goed te zien. 
C Je kunt een digitale tekst niet goed van begin tot eind lezen. 
D Onze hersens kunnen digitale informatie minder goed onthouden dan 

informatie op papier. 
 

1p 23 Waarom hebben beginnende studenten grote moeite om zich te verdiepen 
in langere teksten? (alinea 6) 
A Het kost studenten veel energie om met een studie te starten. 
B Je kunt geen langere teksten lezen op iPads en laptops. 
C Studenten hebben last van de beeldschermen van medestudenten. 
D Studenten zijn het niet meer gewend om langere teksten te lezen. 
 

1p 24 Wat is de hoofdgedachte van de tekst? 
A Digitaal leren vormt de toekomst van ons onderwijs. 
B Digitaal onderwijs heeft meer nadelen dan voordelen. 
C Het onderwijs zou veel meer gebruik moeten maken van digitale 

hulpmiddelen. 
D Studenten kunnen niet meer zonder digitale hulpmiddelen. 
 

1p 25 Wat is de bedoeling van de laatste alinea? 
De laatste alinea 
A geeft een advies over het gebruik van digitaal onderwijs. 
B draagt een nieuw argument aan voor het standpunt van de schrijver. 
C geeft een samenvatting van de argumenten van de schrijver voor zijn 

standpunt. 
D geeft een toekomstverwachting over de ontwikkeling van digitaal 

onderwijs. 
 

1p 26 Wat is het doel van de tekst? 
A de lezer amuseren met een verhaal over de kenmerken van modern 

onderwijs 
B de lezer ervan overtuigen dat digitaal onderwijs niet goed is voor de 

leerprestaties 
C de lezer informatie geven over de mogelijkheden van digitaal 

onderwijs 
D de lezer overhalen om geen gebruik te maken van laptops en digitale 

boeken 
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Tekst 4 

 

 
 Het Pandabroodje is een heerlijke meergranenbol in de vorm van een 

pandapoot. Het wordt in bakkerswinkels in heel Nederland verkocht, waarbij 
een deel van de opbrengst naar het Wereld Natuur Fonds gaat. Al 25 jaar lang. 
Dus dat vieren we! Iedereen die een Pandabroodje koopt, krijgt een setje 
mooie ansichtkaarten cadeau en maakt bovendien kans op een elektrische 
fiets. Speciaal voor dit jubileumjaar wordt een nieuw broodje geïntroduceerd: 
het Hollandse Pandabroodje. Dit vernieuwde meergranen volkorenbrood wordt 
gebakken op basis van 100% Hollandse tarwe, bevat geen e-nummers en er is 
geen lactose aan toegevoegd. Bovendien draagt het Pandabroodje bij aan de 
productie van duurzame palmolie. 
 

Kijk op www.pandabrood.nl en doe mee! 
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1p 27 Een afbeelding in een advertentie kan verschillende functies hebben. 
Hieronder staan enkele mogelijke functies opgesomd. 
 Geef bij elke uitspraak aan of de afbeelding in deze advertentie deze 

functie wel of niet heeft.  
Zet in de uitwerkbijlage steeds een kruisje in de juiste kolom. 

 
 wel niet 
De afbeelding benadrukt dat het om een nieuw broodje 
gaat. 

  

De afbeelding laat zien dat het broodje door het Wereld 
Natuur Fonds is gebakken. 

  

De afbeelding laat zien dat met de Hollandse Panda 
een broodje bedoeld wordt. 

  

De Oudhollandse tegeltjes in de afbeelding 
benadrukken dat het om een Nederlands product gaat. 

  

 
1p 28 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 

Het belangrijkste doel is consumenten 
A informatie geven over het 25-jarig bestaan van het Pandabroodje. 
B laten weten dat je een prijs kunt winnen als je een Pandabroodje 

koopt. 
C overhalen om het Hollandse Pandabroodje te kopen. 
D overtuigen lid te worden van het Wereld Natuur Fonds. 
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Schrijfopdracht Klussen voor de buurt 

 
De wijk waarin jullie school staat, heeft een buurtvereniging. Deze 
buurtvereniging wil wat doen voor oudere mensen in de wijk. Ze hebben 
daarom een oproep naar de school gestuurd. Jouw mentor vertelt jouw 
klas over deze oproep en vraagt welke leerlingen mee willen doen aan 
deze dag. 
 
In onze buurt wonen veel mensen die al wat ouder zijn. Deze mensen 
kunnen onze hulp goed gebruiken. We organiseren daarom op de eerste 
zaterdag in juni een speciale dag met de naam Klussen voor de buurt. 
 
Tijdens deze dag doen jongeren klusjes voor de oudere bewoners in de 
buurt. Ben jij een leerling die de handen uit de mouwen kan steken en heb 
je gevoel voor de oudere medemens? Dan hebben we jouw hulp heel hard 
nodig! Denk bij klusjes aan: het vegen van de stoep, schoonmaken, 
boodschappen doen of de hond uitlaten. Ben je handig? Helemaal mooi, 
dan kun je misschien ook schilderen of boren. 
 
Wil je je aanmelden voor deze dag? 
Stuur een mail naar m.paulus@buurtvereniging.nl. 
 
 
Jij besluit om een e-mail te sturen om je aan te melden.  
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12p 29 Opdracht 
Schrijf een enthousiaste e-mail naar mevrouw Paulus via 
m.paulus@buurtvereniging.nl.  
Een deel van de informatie die je nodig hebt, staat in de tekst hiervoor. 
De informatie die niet in de tekst staat, moet je zelf bedenken. Een aantal 
gegevens is al voorgedrukt in de uitwerkbijlage. 
 
Neem in de e-mail de volgende onderdelen op: 
 Stel jezelf voor. 
 Leg uit hoe je over de oproep van Klussen voor de buurt hebt 

gehoord. 
 Vertel dat jij je graag wilt aanmelden. 
 Leg uit waarom jij het belangrijk vindt dat oudere mensen geholpen 

worden. 
 Leg uit waarom je denkt dat je geschikt bent om hieraan mee te doen. 

Noem hierbij twee kwaliteiten van jezelf. 
 Vraag informatie over hoe de dag er precies uit zal zien. 
 Vraag om een spoedige reactie. 
 
Sluit je e-mail af met “Met vriendelijke groet,” en je eigen voor- en 
achternaam. 
 
Let er op dat je je aanmelding duidelijk uitlegt in je e-mail, dat je een 
goede indeling maakt, dat je zakelijk blijft en de juiste toon weet te vinden. 
 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 
 
 

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  
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2017 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 

 
 1 A B C D 

 
 2 A B C D 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 Zet steeds een kruisje in de juiste kolom. 

 wel niet 

feiten   

de mening van de schrijver   

de mening van anderen   
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 
 

Tekst 2 

 
 10 A B C  

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 16 Zet steeds een kruisje in de juiste kolom. 
 wel niet 

feiten   

de mening van de schrijver   

de mening van anderen   
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 
 

Tekst 3 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 27 Zet steeds een kruisje in de juiste kolom. 

 wel niet 
De afbeelding benadrukt dat het om een nieuw broodje 
gaat. 

  

De afbeelding laat zien dat het broodje door het Wereld 
Natuur Fonds is gebakken. 

  

De afbeelding laat zien dat met de Hollandse Panda 
een broodje bedoeld wordt. 

  

De Oudhollandse tegeltjes in de afbeelding 
benadrukken dat het om een Nederlands product gaat. 

  

 
 28 A B C D  
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Schrijfopdracht 

 
 29  

 
 
Geachte mevrouw Paulus, 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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BB-0011-a-17-1-o-E   

erratumblad 2017-1 
 

Nederlands CSE BB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen Nederlands BB vmbo op dinsdag 16 mei, aanvang 13.30 uur, 
moet de volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de kandidaten bekend 
zijn. 
 
 
Op pagina 15 van het opgavenboekje moet aan het einde van de schrijfopdracht de 
volgende zin toegevoegd worden: 
 
Let op: Zorg ervoor dat je tekst minimaal uit 100 woorden bestaat. Bij minder dan 100 
woorden krijg je geen punten voor taalgebruik. 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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BB-0011-a-16-1-o 

Examen VMBO-BB 

2016 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 

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

Dit examen bestaat uit 28 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 18 mei
13.30 - 15.00 uur
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Tekst 1 

 

Paard als spiegel 
 
(1) Ooit op een paard gezeten dat 
absoluut niet deed wat jij wilde? 
Dat links in plaats van rechts 
ging? Grote kans dat je niet lekker 
in je vel zat of gestrest was. 
Paarden voelen zulke dingen aan. 
Met die gave kunnen ze een 
spiegel van jouw leven zijn. Ben je 
op de goede weg in je carrière, heb 
je vervelende eigenschappen 
waaraan je zou moeten werken of 
juist heel positieve waaruit je meer 
zou kunnen halen? 
 
(2) Paarden voelen van nature aan 
wat de emoties zijn van diegene met 
wie ze contact hebben. Ze reageren 
niet op verstandelijke denk-
processen, maar spiegelen de, vaak 
onbewuste, gevoelens van mensen. 
Veel praktijken in coaching met 
paarden maken gebruik van deze 
eigenschap. Het doel van de 
coaching is mensen te helpen bij 
onzekerheid, angst en stress, maar 
bijvoorbeeld ook teams beter te laten 
samenwerken. In Nederland zijn 
verschillende plekken waar paarden 
je duidelijk maken hoe je jezelf kunt 
ontwikkelen, of dat nu zakelijk of 
privé is. Een van de coaches is 
Sascha Schalkwijk uit Amsterdam. 
‘Aarden met Paarden’ is de 
toepasselijke naam van haar praktijk.  
 
(3) “Paarden zijn een spiegel. Ze 
trappen niet in schijnhoudingen, 
maar prikken daar feilloos doorheen. 
Doe jij je stoer voor, maar ben je 
eigenlijk onzeker, dan zal dat tijdens 
de sessie onherroepelijk duidelijk 
worden”, stelt Sascha Schalkwijk, 

paardentrainster, psycholoog en 
communicatietrainer. Bijna 90% van 
onze communicatie is fysiek. “Het 
gaat er om dat je eenduidig bent, dat 
geest en lichaam op één lijn zitten.” 
Tijdens een sessie probeert iemand 
een paard van punt A naar punt B te 
leiden. Halverwege zet het dier zijn 
begeleider klem door te veel naar 
links te lopen. “Een paard zal zich 
alleen laten leiden door iemand die 
het vertrouwt. Op het moment dat jij 
er geestelijk niet volledig achter 
staat, zal het paard je niet 
vertrouwen en je dus niet volgen.” 
 
(4) Sascha Schalkwijk vertaalt het 
gedrag van de paarden niet voor 
haar deelnemers. “De paarden 
brengen jouw dagelijks leven naar 
boven, maar je moet zelf achterhalen 
welke onderwerpen uit jouw leven het 
paard jou laat zien. Door de juiste 
vragen te stellen, probeer ik dit voor 
de deelnemers duidelijk te maken.” 
Zo ging een van haar paarden eens 
meteen voor de voeten van een 
deelneemster op de grond liggen. “Zij 
voelde het als een geruststelling. Ze 
was erg onzeker over alles: werk, 
gezin, vrienden. Dit paard vertelde 
haar dat het niet nodig was zo 
onzeker te zijn.” 
 
(5) De coachingssessies van Sascha 
worden door uiteenlopende mensen 
gevolgd. Bijvoorbeeld door personen 
die even niet weten hoe het verder 
moet met hun bedrijf. Zoals Marieke 
van Meijeren. Zij vertelt: “Ik wilde 
weten of ik mensen, zonder met ze te 
praten, kan inspireren. Ik moest één 

Pagina: 88Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 BB-0011-a-16-1-o 3 / 15 lees verder ►►►

van de paarden naar de andere kant 
van de wei leiden, maar diep van 
binnen wilde ik eigenlijk alleen maar 
een beetje met ze rondhangen. Het 
paard liep dus niet mee. Toen greep 
Sascha in en hadden we een gesprek 
waardoor ik opeens wél echt wilde. 
Het paard volgde. Niet alleen dat ene 
paard, maar de rest van de groep 
ook. Dat was heel bijzonder.”  
 
(6) Ook tijdens teamuitjes wordt 
gebruikgemaakt van Sascha’s 
vaardigheid om bruggen te slaan 
tussen de ‘spiegel’ van het paard en 
de dagelijkse praktijk op een 
afdeling. “Als een manager roept: 
‘We gaan ervoor’, maar er 
ondertussen eigenlijk niet bij is met 
zijn hoofd, dan zal zijn personeel 

hem niet snel volgen. Misschien 
heeft de manager zelfs helemaal 
geen leiderscapaciteiten. Zo’n sessie 
kan dan zeer zinvol zijn.” 
 
(7) Sascha werkt ook met dieren van 
cliënten zelf. “Soms werkt het niet 
tussen een eigenaar en het paard. 
Vaak komt dat ook doordat de 
eigenaar iets anders uitdraagt dan hij 
voelt. Het dier krijgt dan gemengde 
signalen, raakt in de war en gaat 
tegendraads doen. Ik probeer tijdens 
zo’n sessie de vinger op de zere plek 
te leggen. Dat lukt gelukkig vrijwel 
altijd.” 
 

naar een artikel van Nienke Oort, 
de Telegraaf, 7 september 2013 

 
 
 

1p 1 De eerste alinea van een tekst kan onder andere de volgende 
bedoelingen hebben: 
1 nieuwsgierigheid wekken door enkele opvallende feiten te noemen 
2 de opbouw van de tekst aangeven 
3 een kritisch standpunt innemen 
Welke bedoeling of bedoelingen heeft de eerste alinea van de tekst 
‘Paard als spiegel’? 
A alleen 1 
B 1 en 2 
C 1 en 3 
D 2 en 3 
E 1, 2 en 3 
 

1p 2 Wat is het verband tussen alinea 1 en 2? 
A Alinea 1 en 2 vormen een tegenstelling. 
B Alinea 2 snijdt een nieuw onderwerp aan. 
C Alinea 2 trekt een conclusie uit gegevens uit alinea 1. 
D Alinea 2 werkt de informatie uit alinea 1 verder uit. 
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1p 3 In alinea 2 staat de zin: “Veel praktijken in coaching met paarden maken 
gebruik van deze eigenschap.” 
Welke eigenschap van paarden wordt hier bedoeld? 
A het aanvoelen van emoties bij mensen 
B het contact kunnen maken met mensen 
C het helpen bij de samenwerking tussen mensen 
D het reageren op het verstand bij mensen 
 

1p 4 Wat is het verband tussen alinea 5 en 6? 
A Alinea 5 en 6 vormen een opsomming. 
B Alinea 5 en 6 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 6 noemt een gevolg van wat er in alinea 5 wordt verteld. 
D Alinea 6 noemt een voorbeeld bij wat er in alinea 5 wordt verteld. 
 

1p 5 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van alinea 5?  
A Bijzondere ervaring 
B Communicatie met paarden 
C Omgaan met paarden 
D Sascha Schalkwijk 
 

1p 6 Wat is de hoofdgedachte van deze tekst? 
A Een paard laat zich alleen leiden door iemand die het vertrouwt. 
B Je kunt jezelf beter leren kennen door om te gaan met paarden. 
C Op veel locaties in Nederland kun je leren om met paarden om te 

gaan. 
D Wie met paarden omgaat, moet eerlijk communiceren. 
 

1p 7 Wat is de bedoeling van de laatste alinea?  
A een advies geven  
B een nieuw gegeven inbrengen 
C een samenvatting geven 
D een waarschuwing geven 
 

1p 8 Wat is het doel van de tekst? 
A de lezer informeren 
B de lezer overtuigen  
C de lezer tot handelen aanzetten 
D de lezer waarschuwen 
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Tekst 2 

 

Verkooppraatjes aan de deur 
 
(1) De bel van een Utrechtse 
rijtjeswoning gaat en een twintiger 
in een T-shirt met een logo van 
een bekende kabelmaatschappij 
staat voor de deur. “U wilt toch 
ook sneller internet voor minder 
geld?”, begint hij zijn verhaal. Hij 
is niet de enige die aanbelt met 
een verkooppraatje. Laatst 
kwamen werkstudenten langs om 
Artsen zonder Grenzen aan de man 
te brengen, anderen belden aan 
namens een energiemaatschappij. 
 
(2) ‘Direct dialogue’ heet deze steeds 
meer gebruikte methode, waarbij tot 
verkoper opgeleide jongeren op 
straat of aan de deur klanten 
proberen te werven via een 
‘gesprek’. Behalve energie-
maatschappijen en kranten maken 
ook tientallen goede doelen er 
gebruik van. Bijvoorbeeld omdat het 
werven per telefoon lastiger is 
geworden door de instelling van het 
Bel-me-niet Register.  
 
(3) Het wordt sommige bewoners wat 
veel. Op hun deuren zijn stickers 
geplakt met de boodschap: “Wij 
maken zelf uit waaraan we doneren.” 
“Ik ben erg onaardig geweest tegen 
zo’n aanbeller, dat had ik misschien 
niet zo moeten doen”, zegt een 
bewoner. “Het is niet leuk meer. Ik 
krijg ondertussen een hekel aan 
goede doelen.”  
 
(4) Bij een aantal wervingsbureaus 
groeit het besef dat de effectiviteit 
van de methode kan dalen, als 
bewoners geïrriteerd raken. Er zou 

daarom een maximum moeten 
worden gesteld aan het aantal keren 
dat er bij een huis mag worden 
aangebeld voor goede doelen. Over 
hoe dat te regelen, woedt nu een 
stevige discussie in de sector. Want 
hoe irritant mensen het ook vinden 
thuis gestoord te worden, de 
methode blijft lonend, ondanks de 
relatief hoge kosten.  
 
(5) De aanbeller van deze zaterdag 
is in dienst bij Pepperminds, een van 
de grote wervingsbureaus. Het doel 
van de wervers is dat zo veel 
mogelijk mensen ‘schrijven’; zo 
noemen ze het als een bewoner een 
donatieformulier invult. Niet alleen 
voor het goede doel, maar ook voor 
de eigen portemonnee; deze huis-
aan-huis-werver krijgt, op zijn vaste 
salaris, 6 euro voor elke binnen-
gehaalde donateur, vertelt hij. Hij 
spreekt openlijk over het werk dat hij 
al een aantal jaren doet, maar vertelt 
niet zijn naam. De werver loopt graag 
voor goede doelen als de KWF 
Kankerbestrijding, en rekent voor: 
belt hij bij 200 deuren aan, dan wordt 
er bij 150 opengedaan. Aan 
gemiddeld zeven daarvan kan hij een 
donateurschap of loten verkopen 
voor dit goede doel. De goede doelen 
zeggen genoodzaakt te zijn op deze 
manier te werven, omdat de meeste 
mensen niet uit zichzelf geld 
doneren. “Het is voor ons de meest 
kostenefficiënte methode, waarmee 
we jaarlijks tienduizenden nieuwe 
donateurs werven, die het goede 
doel een langere tijd blijven steunen. 
Uit een groep die we anders niet 
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hadden kunnen bereiken”, zegt een 
woordvoerder van KWF 
Kankerbestrijding. 
 
(6) Vier bureaus, drie grote en een 
kleine, hebben afgesproken dat per 
huis maximaal één keer per maand 
mag worden aangebeld door een 
vertegenwoordiger van een goed 
doel. Hiertoe hebben ze zich 
verenigd in de branchevereniging 
Direct Dialogue Donateurswerving 
Nederland (DDDN), naar eigen 
zeggen goed voor ruim 80 procent 
van deze markt. “Als iedereen zich 
aan dit systeem zou houden, zouden 
er minder klachten zijn”, zegt 
directeur Henk Dokter van DDDN. 
 
(7) Henk Dokter vindt dat de goede 
doelen alleen in zee zouden moeten 
gaan met bureaus die bereid zijn 
afspraken te maken over een 
maximum aantal bezoeken per deur. 
Hij is in gesprek met tien grote goede 
doelen over hoe de overlast te 
beperken. Anderen vinden dat het 
doel de middelen heiligt. “Hoe erg is 
het om tijdens het eten gestoord te 
worden voor de honger in Afrika?”, 
zegt Jaap Zeekant, oprichter van het 
Vakblad Fondsenwerving en veertig 
jaar betrokken bij de sector. Zeekant 
is geen voorstander van een 
opgelegd rooster. “Niemand heeft 
onderzocht wat het maximale aantal 
aanbellende vertegenwoordigers van 

goede doelen is zonder irritatie voor 
bewoners. Veel mensen gooien alle 
partijen die aan de deur komen op 
één hoop: de energiemaatschap-
pijen, kabelmaatschappijen en de 
dakgootschoonmakers.” 
Veel goede doelen kunnen volgens 
hem hun werk niet doen zonder de 
inkomsten uit de werving aan de deur 
en op straat. Als deze vorm aan 
banden wordt gelegd, lopen ze veel 
inkomsten mis. DDDN-directeur 
Dokter: “Dan kunnen de dokters van 
Artsen zonder Grenzen geen ebola 
bestrijden. Daarnaast gaat het om 
tienduizenden banen voor jongeren, 
het commercieel talent van 
Nederland begint bij deze bureaus.”  
 
(8) “Het is een leerzame baan, 
waarin je veel mensenkennis 
opdoet”, vertelt de werver van KWF 
Kankerbestrijding. Voordat hij zich 
weer voegt bij zijn collega’s om bij de 
volgende Utrechtse deur aan te 
bellen, zegt hij: “Ik zie veel collega’s 
technieken uit ons werk toepassen in 
hun dagelijkse leven; als ze iets 
gedaan willen krijgen van iemand, 
bijvoorbeeld. Het verdient bovendien 
goed.”  
 

naar een artikel van Charlotte 
Huisman, de Volkskrant, 
4 september 2014 
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1p 9 Wat is de bedoeling van de vetgedrukte inleiding? 
De bedoeling is om 
A de aandacht van de lezer te trekken door middel van een uitspraak. 
B de lezer aan het denken te zetten door het stellen van een centrale 

vraag. 
C een personage te introduceren dat in de tekst een belangrijke rol 

speelt. 
D een sprekend voorbeeld te geven dat in de tekst wordt uitgewerkt. 
 

1p 10 Wat is het verband tussen alinea 1 en alinea 2? 
A Alinea 1 en alinea 2 vormen samen een opsomming. 
B Alinea 1 en alinea 2 vormen samen een tegenstelling. 
C Alinea 2 geeft een toelichting op wat er in alinea 1 gezegd wordt. 
D Alinea 2 is een herhaling van de informatie uit alinea 1. 
 

1p 11 Welk kopje geeft het beste de inhoud van alinea 3 weer? 
A Lastige bewoners 
B Meer geld geven 
C Stickers plakken 
D Te veel van het goede 
 

1p 12 In alinea 4 staat “de methode blijft lonend”. 
Welke woorden die eerder genoemd worden in de tekst, kunnen het 
woord “methode” hier vervangen? 
A direct dialogue 
B gebruik van het Bel-me-niet Register 
C het stellen van een maximum 
D werven per telefoon 
 

1p 13 Wat is de hoofdgedachte van alinea 4? 
A Direct dialogue is een dure en soms ergerlijke manier om donateurs te 

werven, maar heeft wel resultaat. 
B Het zoeken naar geschikte mensen die zich voor goede doelen willen 

inzetten, is een lastig proces. 
C Mensen doneren vooral aan goede doelen die redelijk bekend zijn 

voor ze. 
D Over het algemeen doen te weinig mensen hun deur open wanneer er 

een huis-aan-huis verkoper aanbelt. 
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1p 14 In alinea 6 zegt Henk Dokter “Als iedereen zich aan dit systeem zou 
houden, zouden er minder klachten zijn.” 
Welk systeem wordt hier bedoeld? 
Het systeem 
A dat er alleen voor erkende goede doelen bij een huis mag worden 

aangebeld. 
B dat er een maximum aantal keren is vastgesteld waarop er bij een huis 

mag worden aangebeld. 
C dat er een vast protocol is dat voorschrijft hoe wervers zich aan de 

deur moeten gedragen. 
D dat er een vastgelegde tekst is die wervers aan de deur moeten 

gebruiken. 
 

1p 15 Een tekst kan bestaan uit feiten, de mening van de schrijver en de mening 
van deskundigen. 
Wat tref je aan in alinea 7 van deze tekst? 
A alleen de mening van de schrijver 
B alleen feiten 
C feiten en de mening van de schrijver 
D feiten en de mening van deskundigen 
 

1p 16 Wat is de bedoeling van de laatste alinea? 
De laatste alinea 
A belicht de negatieve kanten van het doneren aan goede doelen. 
B geeft een advies over hoe je technieken van wervers kunt gebruiken in 

het dagelijkse leven. 
C geeft een conclusie over de baan als werver. 
D spreekt een toekomstverwachting uit over de manier van werven van 

donateurs voor goede doelen. 
 

1p 17 Wat is de belangrijkste bedoeling van de schrijver van deze tekst? 
De schrijver wil de lezer vooral 
A amuseren met een luchtig verhaal dat gaat over straatverkopers aan 

de deur. 
B informeren over de manier waarop er gewerkt wordt bij de werving van 

donateurs voor goede doelen. 
C overhalen om mensen te laten ophouden met zomaar geld te geven 

aan mensen die aanbellen. 
D overtuigen dat het geld dat mensen geven aan goede doelen, goed 

terecht komt. 
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Tekst 3 

 

Trainen zonder toeters en bellen 
 
(1) Budgetfitness groeit erg snel. 
In uitgeklede sportscholen met 
vaak maar één personeelslid kun 
je voor een paar euro per maand 
onbeperkt trainen. Spinnen doe je 
virtueel. (Je volgt de instructies 
van een virtuele sportinstructeur 
op een groot beeldscherm.) Is dat 
erg? “Juist prettig dat niemand 
kijkt of ik het wel goed doe.” 
 
(2) Met een geplastificeerd 
trainingsschema voor de beginnende 
sporter in de hand, loopt Isabel van 
Kollenburg zoekend langs de rijen 
krachtapparatuur in een sportcentrum 
in Maastricht. “Ik snap helemaal niets 
van dit apparaat”, lacht ze en ze tuurt 
nog maar eens naar de instructies. 
Professionele hulp van de jongen 
achter de balie verwacht ze niet voor 
een abonnement van 15 euro per 
maand. “Dat is onrealistisch.” En 
daarom nam ze studiegenoot Hendrik 
Jan Soet mee voor steun. Hij ziet 
vandaag voor de tweede keer in zijn 
leven een sportschool van binnen. 
“Maar samen komen we er wel uit.” 
 
(3) Budgetfitness wint terrein in 
Nederland. Veel bedrijven bieden in 
relatief eenvoudige ruimtes een hele 
reeks aan cardio- en kracht-
apparatuur. Daarop kunnen leden 
zich voor een bedrag van rond de 15 
euro per maand op eigen houtje 
uitleven. De filosofie: ‘what you pay 
is what you get’ (je krijgt waarvoor je 
betaalt). Luxe extra’s als een sauna 
en een sapbar zijn er niet. 
Begeleiding is er niet of nauwelijks, 
tenzij je extra betaalt. Openings-

tijden, personele bezetting en 
aanbod variëren. Zo bieden enkele 
bedrijven, naar eigen zeggen, wel 
gratis begeleiding en voor een 
meerprijs groepslessen met 
instructeur. Andere beperken zich 
met een instructeur op een 
beeldscherm tot virtuele work-outs 
als spinning en bodypump. 
 
(4) Het klinkt misschien allemaal wat 
minder gezellig dan de oude, 
vertrouwde sportschool. Maar 
volgens Paul Haver, onderzoeker bij 
het onafhankelijke Mulier Instituut, 
voorzien betaalbare fitnesscentra in 
een grote behoefte. “Scherpere 
prijzen maken fitnesscentra 
toegankelijker voor lage inkomens-
groepen. Uit onderzoek naar budget-
fitness in Engeland blijkt dat deze 
centra niet alleen interessant zijn 
voor ervaren fitnessliefhebbers. Ook 
niet-sporters worden verleid te gaan 
bewegen. Dat levert maatschappelijk 
rendement op.” Er is nog geen 
onderzoek gedaan naar hoeveel 
niet-sporters in Nederland uiteindelijk 
aan de slag gaan door budgetfitness. 
Haver: “Maar uit informatie van 
ondernemers blijkt wel degelijk dat ze 
nieuwe doelgroepen binnenkrijgen.” 
De vraag is natuurlijk voor hoe lang. 
 
(5) Bij de vestiging in Maastricht zijn 
vandaag vooral ervaren sporters 
actief. Zoals Sandra Roox. Zij stapte 
puur vanwege de prijs over. “In mijn 
oude sportschool betaalde ik 90 euro 
per maand. En voor wat? Begeleiding 
heb ik niet meer nodig. Omdat ik 
altijd heb gesport, weet ik zo 
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onderhand wel wat ik moet doen.” 
Ook Patricia Heynen wisselde puur 
vanwege het geld. “Ik betaal nu 
minder voor betere apparatuur en 
een groter aanbod. Zo hoef ik hier 
overdag nooit te wachten tot de 
loopband vrij is.” 
 
(6) Het idee dat budgetclubs 
beknibbelen op de kwaliteit van 
apparatuur om kosten te drukken, is 
volgens Haver onzin. “Vaak staat er 
juist apparatuur van A-merken. Dat is 
de basis, voor al het andere betaal je 
extra.” Zo kun je een personal coach 
inschakelen om persoonlijke doelen 
te bereiken. Maar de meeste leden 
zitten helemaal niet te wachten op 
een gedreven instructeur die vertelt 
dat er wel wat gewicht bij mag. “Ik 
bouw mijn training wel zelf op”, zegt 
Patricia Heynen. En als het zo 
uitkomt, volgt ze wel een keer een 
virtuele groepsles. Niet vreemd, met 

zo’n schermpje? “Nee, ik vind het 
juist fijn zonder instructeur die de les 
onderbreekt om te kijken of ik het wel 
helemaal goed doe. Op mijn werk 
moet ik al genoeg presteren, dat 
hoeft voor mij niet ook nog eens in de 
sportschool.” 
 
(7) Of er ook serieuze doelen worden 
bereikt? Een van de vaste klanten 
van de sportschool, Henk Dassen, 
wijst lachend op zijn buik. “Op een 
gegeven moment begon het allemaal 
over de broekriem te hangen. 
Vreselijk! In het afgelopen jaar kreeg 
ik er 10 kilo af met roeien en 
krachttraining. Ik begon met vijftien 
buikspieroefeningen per keer. Nu doe 
ik er vijfhonderd.” 
 

naar een artikel van Ingrid Beckers, 
de Gelderlander, 28 januari 2014 

 

 
 

1p 18 De titel van de tekst is: ‘Trainen zonder toeters en bellen’. 
Wat wordt met deze uitspraak bedoeld? 
Trainen in een sportschool 
A waar mobiele telefoons uit moeten staan. 
B waarbij geen sportbegeleider aanwezig is. 
C zonder lawaai op de achtergrond. 
D zonder onnodige en dure extra’s. 
 

1p 19 Teksten kunnen op verschillende manieren beginnen. 
Hoe begint deze tekst? 
In alinea 1 van deze tekst wordt 
A een probleem genoemd waarvoor in de tekst oplossingen volgen. 
B een samenvatting gegeven van de inhoud van de tekst die erop volgt. 
C een voorbeeld gegeven bij het onderwerp waar de tekst over gaat. 
D een deskundige over het onderwerp geïntroduceerd. 
 

1p 20 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van alinea 3? 
A Cardio- en krachtapparaten 
B Goedkoop fitnessen 
C Luxe extra’s 
D Virtuele work-outs  
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1p 21 “Andere beperken zich met een instructeur op een beeldscherm tot 
virtuele work-outs als spinning en bodypump.” (alinea 3) 
Wat is een voorbeeld van een virtuele work-out? 
het volgen van 
A een groepsles met instructeur in de sportschool 
B een op maat gemaakt trainingsprogramma 
C een sportles thuis via de televisie 
D een training met een personal trainer 
 

1p 22 Wat is het verband tussen alinea 3 en alinea 4? 
A Alinea 4 is een uitwerking van alinea 3. 
B Alinea 4 trekt een conclusie uit alinea 3. 
C Alinea 4 vormt een tegenstelling met alinea 3. 
D Alinea 4 vormt samen met alinea 3 een opsomming. 
 

1p 23 Alinea 6 begint met de zin: “Het idee dat budgetclubs beknibbelen op de 
kwaliteit van apparatuur om kosten te drukken, is volgens Haver onzin.” 
Waarom is dit onzin? 
A De meeste leden hebben helemaal geen behoefte aan dure 

apparaten. 
B Het bereiken van persoonlijke doelen is niet afhankelijk van dure 

apparatuur. 
C In een budgetclub staat juist meestal kwalitatief goede apparatuur. 
D Tegenwoordig bestaat er geen apparatuur meer van slechte kwaliteit. 
 

1p 24 Wat is de hoofdgedachte van deze tekst? 
A In eenvoudige sportscholen met maar één personeelslid kun je voor 

een paar euro per maand onbeperkt fitnessen. 
B Mensen vinden het belangrijk om voor een bedrag van rond de 15 

euro per maand op eigen houtje te sporten. 
C Steeds meer mensen maken gebruik van de mogelijkheid om in een 

eenvoudige sportschool goedkoop te kunnen fitnessen. 
D Veel bedrijven in Nederland bieden budgetfitness aan, omdat het goed 

is voor werknemers. 
 

1p 25 Wat is het doel van de tekst? 
A de lezer informeren 
B de lezer overtuigen 
C de lezer tot handelen aanzetten 
D de lezer waarschuwen 
 

1p 26 Wat voor soort tekst is ‘Trainen zonder toeters en bellen’? 
A advertentie 
B instructie 
C krantenartikel 
D rapport 
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Tekst 4 

 
 

 

 
1 NIEUWE WATERPUT 981 MENSEN VEILIG DRINKWATER 

 

 
 
Door droogte en verwoestijning behoort Niger tot de armste landen ter wereld. In 
het dorp Waylan namen de bewoners het initiatief om een 65-meter diepe 
waterput aan te leggen die veel problemen oploste. Wilde Ganzen 
hielp bij de aanleg en de bewoners zorgen nu zelf voor beheer en 
onderhoud. De put levert veilig drinkwater aan alle 981 inwoners. Zo 
maakt Wilde Ganzen overal ter wereld met kleine projecten een groot 
verschil. 
 
Wilt u ook het verschil maken? Ga naar www.wildeganzen.nl 

 
naar een advertentie van Wilde Ganzen, de Gelderlander, 2014 
 

1p 27 In de advertentie zie je een foto van een kraan en een jongen die water 
opvangt.  
Wat is de bedoeling van deze afbeeldingen? 
A de informatie over het project verduidelijken met foto’s 
B duidelijk maken dat Wilde Ganzen alleen kleine projecten steunt 
C laten zien dat Niger een arm land is 
D laten zien hoe mensen in Niger drinkwater halen 
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1p 28 Welke tekst uit de advertentie past het beste bij het doel van de 
advertentie? 
A 1 nieuwe waterput, 981 mensen veilig drinkwater 
B In het dorp Waylan namen de bewoners het initiatief om een 65-meter 

diepe waterput aan te leggen die veel problemen oploste. 
C Wilde Ganzen hielp bij de aanleg en de bewoners zorgen nu zelf voor 

beheer en onderhoud. 
D Wilt u ook het verschil maken? Ga naar www.wildeganzen.nl 
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Schrijfopdracht 

 
Van je docent kunstvakken hoor je dat er een wedstrijd ‘korte filmpjes’ 
voor jongeren onder de 18 jaar is.  
 
Je leest op internet de volgende tekst over deze wedstrijd: 
 
 
Ben jij jonger dan 18 jaar? Maak je altijd en overal korte filmpjes met je 
mobiele telefoon? Van mooie momenten met je vrienden, familie of van 
een concert van je favoriete band of misschien wel een grappige opname 
van je huisdier? 
 
Stuur dan jouw mooiste filmpje als bijlage in een e-mail naar 
info@mijnmooistefilmpje.nl onder vermelding van je naam en leeftijd. 
Voeg ook een korte uitleg toe waarom jij juist dit filmpje instuurt. 
 
We monteren de tien beste inzendingen achter elkaar en laten deze zien 
op het filmfestival dat jaarlijks in Utrecht gehouden wordt. Zit jouw filmpje 
bij de beste tien? Dan win je een mooie prijs. Je kunt kiezen tussen een 
tweedaagse workshop onder leiding van een professionele regisseur of 
een halfjaar lang iedere week gratis naar de bioscoop. 
 
 
Je besluit aan de wedstrijd mee te doen. Je weet al welk filmpje je wilt 
insturen. 
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12p 29 Opdracht 
Schrijf een enthousiaste e-mail naar de organisatie van de wedstrijd. 
Een deel van de informatie die je nodig hebt, staat in de tekst hiervoor. De 
informatie die niet in de tekst staat, moet je zelf bedenken. 
 
Neem in de e-mail de volgende onderdelen op: 
− Stel jezelf voor. 
− Schrijf hoe oud je bent. 
− Leg uit waarom je graag mee wilt doen aan de wedstrijd. 
− Vertel waar het filmpje over gaat. 
− Leg uit waarom je juist dit filmpje instuurt. 
− Geef aan voor welke prijs je in aanmerking wilt komen en leg uit 

waarom. 
− Vraag naar de datum waarop de uitslag bekend wordt gemaakt. 
 
Let er op dat je alles duidelijk uitlegt in je e-mail, dat je een goede indeling 
maakt en dat je zakelijk blijft en de juiste toon weet te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 

einde  

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. 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2016 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 

 
 1 A B C D E 

 
 2 A B C D 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

  

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 3 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 27 A B C D 

 
 28 A B C D 
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Schrijfopdracht 

 
 29  

info@mijnmooistefilmpje.nl

inzending wedstrijd korte filmpjes

Aan...

Onderwerp:  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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BB-0011-a-15-1-o 

Examen VMBO-BB 

2015 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 28 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 18 mei
9.00 - 10.30 uur
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Tekst 1 

 

Online risico’s 
 
(1) Tv, internet, sociale media, 
games en mobiele telefonie. 
Iedereen komt er dagelijks mee in 
aanraking en is er vaak uren mee 
bezig. We beleven er veel plezier 
aan, maar weten niet altijd hoe we 
media kritisch kunnen bekijken of 
hoe we er bewust mee om kunnen 
gaan. Maar niet alleen kinderen 
lopen online regelmatig in de 
cyberval. Ook volwassenen zijn 
regelmatig de pineut.  
 
(2) Uit onderzoek van Mediawijzer 
blijkt dat kinderen in het basis-
onderwijs op internet nog weinig 
risicovol gedrag vertonen. Dat 
verandert echter ingrijpend wanneer 
deze kinderen naar het voortgezet 
onderwijs gaan. Bij kinderen in het 
voortgezet onderwijs gaat het media-
gebruik fors omhoog, vooral het 
social mediagebruik. Onder meer 
door het gebruik van smartphones 
met toegang tot internet kan iedereen 
altijd en overal online zijn. 
 
(3) Is op de basisschool YouTube 
(85%) nog het meest populair, 
wanneer kinderen naar het voort-
gezet onderwijs gaan, blijft YouTube 
(87%) populair, maar winnen 
Facebook en MSN snel terrein. De 
jongeren gaan dan intensiever 
internet gebruiken en worden 
zorgelozer (delen privé-informatie 
online of voegen onbekenden toe op 
profielsites).  
 
(4) Doordat we ons in het dagelijks 
leven zo veel op de digitale snelweg 
bevinden, zijn we compleet 

afhankelijk van onze computer en 
internet. Niet alleen is het een 
onderdeel van onze communicatie, 
maar daarnaast boeken we online 
tripjes en uitstapjes, zoeken 
recepten, bekijken filmpjes, luisteren 
naar muziek en doen er onze bank-
zaken. We voelen ons doorgaans 
heel veilig op internet, terwijl we er 
tegelijkertijd helemaal niets van 
afweten.  
 
(5) Hackers maken hier volgens 
schrijver Misha Glenny handig 
gebruik van. Hij schreef een boek 
over cyber-criminaliteit. Uit het boek 
blijkt dat het betrekkelijk eenvoudig is 
om miljarden te verdienen als je een 
beetje handig bent met computers. 
De kennis van de mensen die je 
zouden moeten opsporen, schiet 
tekort. En omdat internet-criminaliteit 
niet gebonden is aan landsgrenzen 
(een Nederlandse rekening kan heel 
gemakkelijk door iemand vanuit het 
buitenland worden geplunderd), is 
een doelmatige opsporing afhankelijk 
van internationale samenwerking en 
die komt maar erg moeizaam van de 
grond.  
 
(6) De vraag is waarom mensen zich 
op het internet zo vaak om de tuin 
laten leiden. Volgens Glenny komt dit 
omdat we lui zijn. “We houden van 
gemak. Waarom een ingewikkeld 
wachtwoord bedenken, als je je 
geboortedatum kunt gebruiken? 
Geloof me, daar zijn hackers zo 
achter.” Onlangs is er onderzoek 
gedaan naar het slechtst gekozen 
online wachtwoord. Het woord 
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‘password’ blijkt het slechtste online 
wachtwoord dat je kunt kiezen. Tips 
voor het kiezen van wachtwoorden 
kunnen zijn: varieer met 
verschillende soorten tekens, wissel 
cijfers en letters af, kies wacht-
woorden van acht tekens of meer en 
gebruik niet hetzelfde wachtwoord 
voor meerdere websites. 
 
(7) Ook internet-bankieren kan risico-
vol zijn. De internetfraude liep in de 
eerste helft van 2011 op tot 11,2 
miljoen euro, meer dan een 
verdubbeling ten opzichte van 
diezelfde periode een jaar eerder. 
Dat maakte de Nederlandse 
Vereniging van Banken (NVB) 
bekend. Volgens de NVB vinden de 
meeste fraudegevallen met internet-
bankieren plaats door ‘phishing’, 
waarbij criminelen persoonlijke 
informatie van klanten binnen 
hengelen. Mensen ontvangen dan 
bijvoorbeeld nep-e-mails waarin hun 
wordt gevraagd bankgegevens of 

inlogcodes terug te sturen. Maar het 
is een feit dat banken nooit 
telefonisch of per e-mail vragen om 
dergelijke gegevens. 
 
(8) Digitale criminaliteit maakt de 
laatste jaren een forse stijging door. 
In 2009 bedroeg de schade door 
internet-fraude nog ‘slechts’ 1,9 
miljoen euro; een jaar later was dat 
9,8 miljoen. Deze stijging is volgens 
de NVB vooral te wijten aan de 
toename van het aantal gebruikers 
van internet-bankieren. Met ongeveer 
11 miljoen gebruikers loopt Neder-
land internationaal voorop. Een 
speciaal bankenteam, de ‘Electronic 
Crimes Taskforce’, is ingesteld om op 
cyber-criminelen te jagen, ook over 
de grens. 
 
naar een artikel op 
www.mediawijzer.net, 
de Pers, 21 november 2011, 
www.vk.nl 
 

 
 
 

1p 1 Wat is het verband tussen alinea 2 en 3?  
In alinea 3 staat 
A de oorzaak van wat in alinea 2 staat. 
B een tegenstelling van wat in alinea 2 staat. 
C een verdere uitwerking van wat in alinea 2 staat. 
D het gevolg van wat in alinea 2 staat. 
 

1p 2 Welk kopje past het beste boven alinea 2?  
A Dagelijks internetgebruik 
B Het gebruik van mobiele telefoons 
C Risicovol gedrag 
D Voortgezet onderwijs 
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1p 3 “Ook volwassenen zijn regelmatig de pineut.” (alinea 1)  
Wat wordt hiermee bedoeld? 
A Alleen volwassenen lopen risico’s bij het gebruik van internet. 
B Een waarschuwing voor de internetrisico’s is vooral voor volwassenen 

bedoeld. 
C Jongeren weten niet hoe zij met internet om moeten gaan, 

volwassenen wel. 
D Volwassenen zijn evenals jongeren vaak het slachtoffer van 

cybervallen. 
 

1p 4 Bij welke alinea past het kopje ‘Vissen naar gegevens’ het beste?  
A bij alinea 4 
B bij alinea 5 
C bij alinea 6 
D bij alinea 7 
 

1p 5 Welke van de volgende uitspraken is volgens deze tekst juist?  
A De waarschuwing voor internetrisico’s is bedoeld voor scholieren. 
B Digitale criminaliteit komt steeds vaker voor en is moeilijk te stoppen. 
C Het bewust omgaan met sociale media levert veel plezier op. 
D Tegenwoordig zijn alle mensen compleet afhankelijk van de computer 

en internet.  
 

1p 6 Wat is de bedoeling van de laatste alinea?  
A een advies geven 
B een conclusie geven 
C een nieuw gegeven inbrengen 
D een waarschuwing geven 
 

1p 7 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer?  
A Bij het gebruik van sociale media moet je je bewust zijn van allerlei  

risico’s die je loopt. 
B De Nederlandse overheid geeft in een campagne aan hoe de burger 

beter en veiliger met het internet kan omgaan. 
C Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders zich veilig voelen op internet, 

terwijl ze er tegelijkertijd helemaal niets van afweten. 
D Vooral kinderen zijn onvoldoende computer- en internetvaardig en 

lopen daardoor veel risico’s. 
 

1p 8 In een tekst kunnen feiten, meningen van anderen en meningen van de 
schrijver staan. 
Wat tref je aan in alinea 6?  
A alleen feiten 
B alleen feiten en de mening van de schrijver 
C alleen feiten en de mening van iemand anders 
D feiten, de mening van de schrijver en die van iemand anders 
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1p 9 “Hackers maken hier volgens schrijver Misha Glenny handig gebruik van.” 
(alinea 5) 
Waardoor kunnen ‘hackers’ ongestoord hun gang gaan?  
A De politie heeft te weinig mankracht om hackers op te sporen en te 

arresteren.  
B Een geschikte opsporing van hackers is moeilijk, omdat er zoveel 

mensen op de digitale snelweg zijn. 
C Gebruikers van internet denken dat ze voldoende informatie hebben 

over het veilig gebruik van internet. 
D Mensen voelen zich heel veilig op het internet, maar ze weten veel te 

weinig af van de risico’s. 
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Tekst 2 

 

Geen blaaskaken 
 
(1) Bruine kikkers en gewone 
padden zijn geen blaaskaken. Ze 
blaffen en knorren slechts 
mondjesmaat. Het ‘knorde’ het 
afgelopen weekend weer in een 
van onze vijvers. Als ik kikker was, 
zou ik het wel laten, want het 
zachte knorren van de mannetjes 
van de bruine kikker zal ook de 
ooievaars die op het paalnest 
boven de vijver staan, niet 
ontgaan. 
 
(2) Vorig jaar toen we voor het eerst 
een paar ooievaars hadden, kwamen 
de vogels op ons terrein nauwelijks 
aan de grond en hadden de kikkers 
weinig gevaar te duchten. Maar nu is 
dat anders. Zondagmorgen om zeven 
uur beende man ooievaar door het 
moerasgedeelte en je kon zien dat hij 
drie dikke kikkers naar binnen 
werkte. Kikkers en padden zijn in de 
voortplantingstijd uiterst kwetsbaar. 
Niet alleen worden ze tijdens de trek 
naar de paargebieden massaal dood-
gereden, ze zijn ook, als ze hun bek 
niet houden, een gemakkelijke prooi. 
Meestal knorren bruine kikkers alleen 
in de avond. De meeste ooievaars 
staan dan op het nest, maar blauwe 
reigers jagen ook in het holst van de 
nacht. 
 
(3) Bruine kikkers en gewone padden 
zijn geen blaaskaken zoals de 
boerennachtegaal en de groene 
kikker. Die laatste maakt soms zo-
veel lawaai dat mensen zich eraan 
ergeren. De mannetjes van de 
gewone pad blaffen er op de paai-
plaatsen vooral in het begin van de 

avond lustig op los. Niet dat horen en 
zien je vergaat, maar het geluid is 
helder en onmiskenbaar. De afweer-
roep van een man klinkt hoog en 
rauw en is bedoeld om andere 
mannen duidelijk te maken dat een 
omarming niet op prijs wordt gesteld. 
Omdat er op de paaiplaatsen altijd 
meer mannen dan vrouwen zijn en de 
heren allemaal hetzelfde willen, 
pakken ze wat ze pakken kunnen. 
 
(4) Dat kan een mannelijke pad zijn, 
maar ook een vrouwtjeskikker of zelfs 
een vis. Door te blaffen kan een man 
een vergissingsparing op tijd voor-
komen. De eigenlijke paringsroep 
van de gewone pad horen we zelden. 
Deze roep is langzamer, zachter en 
de lettergrepen zijn korter. Het geluid 
zou, net zoals het knorren van de 
bruine kikkers, dienen om de 
vrouwtjes te lokken. Mannetjes van 
de bruine kikker hebben twee in het 
midden geplaatste inwendige kwaak-
blazen. Tijdens het kwaken zet de 
relatief dikke huid maar weinig uit, 
waardoor de voortgebrachte geluiden 
zacht zijn. 
 
(5) Bruine kikkers knorren in koor. 
Het sombere, raspende kroek kroek-
geluid wordt vaak onder water ge-
produceerd. Bij amfibieën met een 
luide stem, zoals de groene kikker en 
de rugstreeppad, kan ik mij voor-
stellen dat de al aangekomen 
mannen met hun gekwaak soort-
genoten willen lokken. De stem van 
bruine kikkers en gewone padden 
lijkt mij daar te zwak voor. Een koor 
van bruine kikkers is op een afstand 
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van 50 meter al niet meer te horen 
en er zijn geen aanwijzingen dat 
kikkers beter kunnen horen dan 
mensen. 
 
(6) Het wachten is nu op het 
kikkerdril. Het zal vanwege de 
ooievaars heel wat minder zijn dan 
vorig jaar. Maar dat risico is 

ingebouwd: bruine kikkers kennen 
geen ouderzorg; dat blijkt ook wel uit 
het grote aantal eieren: zo’n vier-
duizend. En dat aantal hoeft maar 
een paar volwassen exemplaren op 
te leveren. 
 
naar een artikel van Gerrit Jansen, 
De Gelderlander, 16 april 2013 

 
 

1p 10 Wat is de bedoeling van de vetgedrukte inleiding? 
De bedoeling van de vetgedrukte inleiding is 
A een belangrijke vraag te stellen die later in de tekst beantwoord wordt. 
B een uitleg te geven over de opbouw van de tekst. 
C op een grappige manier het onderwerp van de tekst te introduceren. 
D vooraf een samenvatting te geven van de hele tekst. 
 

1p 11 Wat is het verband tussen alinea 1 en alinea 2? 
A Alinea 1 en alinea 2 vormen samen een opsomming. 
B Alinea 1 en alinea 2 vormen samen een tegenstelling. 
C Alinea 1 noemt een doel, alinea 2 een middel. 
D Alinea 1 noemt een probleem, alinea 2 gaat hier dieper op in. 
 

1p 12 In alinea 2 wordt het woord “paargebieden” genoemd. 
In welke alinea wordt een synoniem hiervoor genoemd? 
A in alinea 3 
B in alinea 4 
C in alinea 5 
D in alinea 6 
 

1p 13 “Dat kan een mannelijke pad zijn, maar ook een vrouwtjeskikker of zelfs 
een vis.” (alinea 4) 
Wat bedoelt de schrijver met deze zin? 
“Dat” verwijst naar het feit dat  
A mannetjespadden door andere amfibieën tot paren moeten worden 

uitgedaagd. 
B mannetjespadden liever wat blazen dan werkelijk tot paren overgaan. 
C mannetjespadden niet zo kritisch zijn als het om paren gaat. 
D mannetjespadden veel concurrentie ondervinden van andere 

amfibieën. 
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1p 14 “De stem van bruine kikkers en gewone padden lijkt mij daar te zwak 
voor.” (alinea 5) 
Waar is deze stem te zwak voor? 
A om angstaanjagend over te kunnen komen 
B om met elkaar te kunnen knorren in een koor 
C om onder water een raspend kroek kroek-geluid te kunnen maken 
D om soortgenoten naar de paaiplaats te leiden 
 

1p 15 Wat is de belangrijkste functie van de laatste alinea van deze tekst? 
De schrijver 
A geeft een samenvatting van de hele tekst. 
B geeft nog wat laatste adviezen. 
C spreekt een serieuze zorg uit. 
D spreekt een toekomstverwachting uit. 
 

1p 16 In een tekst kunnen feiten staan, maar ook meningen van de schrijver of 
van anderen. 
Wat tref je aan in alinea 5 van deze tekst?  
A alleen feiten 
B alleen feiten en de mening van de schrijver 
C alleen feiten en de mening van iemand anders 
D feiten, de mening van de schrijver en die van iemand anders 
 

1p 17 Wat is de belangrijkste bedoeling van de schrijver van deze tekst? 
De schrijver wil de lezer 
A amuseren door voorbeelden te geven van gek gedrag van kikkers en 

padden. 
B informeren over het paargedrag van bruine kikkers en padden. 
C overhalen om het leefgebied van padden en kikkers in stand te 

houden. 
D overtuigen dat bruine padden en kikkers bedreigd worden met 

uitsterven. 
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Tekst 3 

 

Verstorend kunstlicht 
 
(1) De haan kraait, zodra het licht 
wordt en kippen stoppen tijdelijk 
met eieren leggen, wanneer de 
dagen korten. Licht heeft invloed 
op de natuur. Slimme koppen 
onderzoeken de gevolgen van 
langdurige verstoring door kunst-
licht. Het is een raar gezicht: een 
rij lantaarnpalen midden in het 
bos. De lampen maken deel uit van 
het onderzoeksprogramma naar de 
effecten van kunstlicht op flora en 
fauna, licht op natuur. In acht 
natuurgebieden staan rijen lampen 
met wit, groen en rood licht naast 
elkaar. 
 
(2) Kamiel Spoelstra is de leider van 
dit unieke project. “We hebben 
gekozen voor de donkerste gebieden 
in ons land.” Drie jaar geleden waren 
de onderzoeklocaties onverlicht. “We 
wilden eerst de uitgangssituatie in 
kaart brengen”, aldus Spoelstra. 
Vanaf maart het jaar daarop floepten 
de lichten in de nachtelijke uren aan. 
Zij branden nu van zonsondergang 
tot zonsopkomst. “Na drie jaar 
kunnen we nu zien, wat er is 
veranderd in de natuur.” 
 
(3) Veel effecten van kunstlicht zijn 
inmiddels bekend, zoals trekvogels 
die worden aangetrokken door fel 
verlichte olieplatforms op zee en 
insecten die ’s avonds afkomen op 
lichtbronnen. “Maar het gaat ons om 
de effecten op langere termijn”, zegt 
Spoelstra. “Zo leggen nachtvlinders 
hun eitjes op eikenbomen. Die 
komen in het voorjaar uit en zijn dan 
voedsel voor vogels. Als een 

lantaarnpaal vlakbij zo’n boom staat, 
zullen veel nachtvlinders worden 
opgegeten door vleermuizen, waar-
door er in het voorjaar minder rupsen 
zullen zijn. Dat kan gevolgen hebben 
voor de voortplanting van vogels die 
hun jongen voeden met rupsen.” 
 
(4) Spoelstra vreest meer negatieve 
gevolgen van het kunstlicht: “Meer 
direct licht beïnvloedt ook de dag-
lengte, het tijdstip wanneer vogels 
broeden en het moment waarop de 
eieren uitkomen, namelijk als er het 
meeste voedsel is. Een verkeerde 
timing, vanwege kunstlicht, kan 
funest zijn voor het overleven van de 
jongen. Ook kan er valse 
concurrentie ontstaan tussen de 
vleermuizen. De ene speelt handig in 
op de aantrekkingskracht van het 
licht en doet zich tegoed aan de 
insecten; een exemplaar iets verder-
op heeft minder te eten omdat de 
insecten uit zijn jachtomgeving 
worden weggelokt door het licht.” 
 
(5) Om te achterhalen of en in 
hoeverre het directe kunstlicht 
negatieve effecten heeft, worden 
flora en fauna drie jaar lang intensief 
gevolgd. Een flink karwei voor de 
biologen: plantenonderzoekers van 
FLORON (de instelling die in het wild 
voorkomende plantensoorten 
onderzoekt) moesten eerst 
inventariseren wat er allemaal groeit 
rondom de lichtmasten. Aan het eind 
van de rit tellen ze elk grassprietje 
opnieuw. Zo kunnen ze vergelijken 
wat het effect is van wit, groen en 
rood licht op de plantengroei. De 
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verandering in het aantal vogels 
wordt nauwlettend gevolgd door 
veldbiologen van SOVON (de 
instelling die in het wild voorkomende 
vogels inventariseert). 
 
(6) Het is volgens Spoelstra 
denkbaar dat er vogels zijn die 
redelijk ongevoelig zijn voor kunst-
licht. “Dat zullen vogels zijn die ook 
veel voorkomen in steden en dorpen, 
zoals merels en spreeuwen. Zij 
kunnen schijnbaar zonder problemen 
leven met licht. Maar dat wil nog niet 
zeggen dat licht voor hen niet nadelig 
kan werken.” 
Ook zoogdieren worden in de gaten 
gehouden. Dat gebeurt met foto-
camera’s, voorzien van sensoren, die 
automatisch een foto van een 
naderend dier maken. Het levert een 
indicatie op van het aantal kleine 
zoogdieren, zoals das en muis.” Ook 
worden vallen voor vlinders en 
kevers geplaatst en worden vogel-
kasten in de gaten gehouden. 
Amfibieën, zoals padden, worden 
elders bestudeerd. Die komen op de 
relatief droge onderzoeksplekken 
nauwelijks voor. 
 
(7) Voor de volledigheid staat op elke 
locatie ook een rijtje lantaarns die 
niet branden, aldus Spoelstra. “Stel 
dat uilen er graag bovenop zitten om 
naar muizen te speuren, dan zullen 
rond de palen minder muizen leven. 
Dat komt dan niet door het licht, 

maar door de paal zelf. Daar moeten 
we rekening mee houden.” 
 
(8) Na een jaar zijn inmiddels de 
eerste, voorzichtige, tussentijdse 
resultaten te geven. Zo lijkt het erop 
dat rood licht het minst verstorend is 
voor muizen, vleermuizen en nacht-
vlinders. Uit eerder onderzoek op 
booreilanden blijkt dat ’s nachts 
overtrekkende vogels zich het minst 
aantrekken van groen licht. Wanneer 
volgend jaar de lichten worden 
gedoofd, hopen Spoelstra en zijn 
collega’s genoeg gegevens te 
hebben om precies te kunnen zeggen 
wat rood, groen en wit licht doet met 
de natuur. 
 
(9) De bioloog voorziet praktische 
toepassingen van zijn onderzoek. 
“We kunnen geen kant-en-klare 
oplossingen bieden, want wat voor 
de ene soort gunstig is, kan voor de 
andere nadelig zijn. Maar stel dat 
een gemeente voor de veiligheid een 
weg of fietspad wil verlichten in een 
bos of buitengebied, dan analyseren 
we eerst welke soorten in die buurt 
leven. Als je weet dat die soorten 
gevoelig zijn voor wit en groen licht, 
maar minder voor rood licht, dan kun 
je langs dat stuk weg rode lampen 
plaatsen.” 
 
naar een artikel van Peter de Jaeger, 
De Gelderlander, 30 maart 2013 

 
 

1p 18 Wat is de bedoeling van de vetgedrukte inleiding? 
Deze is bedoeld om 
A de aandacht te trekken met een grappig voorval. 
B een korte indruk te geven van wat het onderwerp van de tekst is. 
C een persoonlijke mening te geven over het onderwerp van de tekst. 
D iets te vertellen over de opbouw van de tekst. 
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1p 19 Wat is het verband tussen de inleiding en alinea 2? 
A Alinea 2 gaat verder in op wat er in de inleiding wordt verteld. 
B Alinea 2 is een herhaling van wat er in de inleiding wordt verteld. 
C De inleiding en alinea 2 vormen een opsomming. 
D De inleiding en alinea 2 vormen een tegenstelling. 
 

1p 20 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van alinea 3 weer? 
Uit onderzoek naar de effecten van kunstlicht blijkt dat 
A dieren in staat blijken te zijn om zich aan te passen. 
B het lastig is om te onderzoeken of er werkelijk iets verandert. 
C het van belang is om te weten wat dit licht over een langere tijd 

veroorzaakt. 
D wetenschappers er al meer dan genoeg informatie over hebben. 
 

1p 21 Waar is Kamiel Spoelstra vooral bang voor? (alinea 4) 
Hij is bang dat 
A de natuur helemaal van slag raakt. 
B er een vleermuizenplaag komt. 
C er nog meer dieren zullen uitsterven. 
D er te weinig insecten overblijven. 
 

1p 22 Wat is het verband tussen alinea 3 en alinea 4? 
A Alinea 3 en 4 vormen samen een opsomming. 
B Alinea 3 en 4 vormen samen een tegenstelling. 
C Alinea 3 geeft een voorbeeld dat in alinea 4 wordt uitgewerkt. 
D Alinea 3 noemt een oorzaak en alinea 4 noemt het gevolg. 
 

1p 23 Op welke vraag geeft alinea 6 een antwoord? 
A In welk gebied worden de padden en amfibieën bestudeerd? 
B Naar welke dieren wordt er onderzoek gedaan? 
C Waarom worden de zoogdieren ook in de gaten gehouden? 
D Welke bewijzen zijn er dat de meeste dieren geen last hebben van 

kunstlicht? 
 

1p 24 “Dat komt dan niet door het licht, maar door de paal zelf. Daar moeten we 
rekening mee houden”, zegt Kamiel Spoelstra in alinea 7. 
Waarom moet hier rekening mee gehouden worden? 
Dit gegeven  
A is een reden om meer lantaarnpalen neer te zetten. 
B kan het onderzoek naar de effecten van kunstlicht beïnvloeden. 
C leidt uiteindelijk tot maatregelen om kunstlicht te beperken. 
D zorgt voor meer muizenoverlast bij de omringende bewoners. 
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1p 25 Welk kopje geeft het beste de inhoud van alinea 8 weer? 
A Definitieve uitslag 
B Onduidelijke gegevens 
C Tussenstand van resultaten 
D Uiteindelijke conclusie 
 

1p 26 Wat is de bedoeling van de laatste alinea? 
A een pasklare oplossing bieden 
B een teleurstelling uitspreken 
C een terugblik geven 
D een verwachting uitspreken 
 

1p 27 Een schrijver heeft altijd een doel met een tekst. 
Wat is het doel van de schrijver van deze tekst? 
A de lezer aanzetten tot het minder vaak aansteken van kunstlicht 
B de lezer amuseren met een leuke tekst over hoe kunstlicht de natuur 

beïnvloedt 
C de lezer informeren over het belang van onderzoek naar de effecten 

van kunstlicht op de natuur 
D de lezer overtuigen hoe belangrijk het is dat er onderzoek gedaan 

wordt naar het gebruik van kunstlicht 
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Tekst 4 

 

 

 
 
 

naar een advertentie van de Nationale Vacaturebank, Algemeen 
Dagblad, 2013 

 
1p 28 Wat is de bedoeling van de tekst “blijf bewegen” onderin de advertentie? 

Deze tekst betekent hier een 
A aansporing voor mensen met een baan om te blijven solliciteren. 
B oproep aan mensen om gezond te leven en daarom te gaan bewegen. 
C oproep om op tijd een monteur in huis te halen. 
D verzoek aan mensen zonder baan om te gaan solliciteren. 
 

Rob had best een toffe baan. Op zich. Maar nu werkt 
hij ook nog eens met fijne collega’s. Hij vond zijn 
nieuwe baan via NationaleVacaturebank, de plek 
voor vacatures in alle branches, opleidingsniveaus 
en regio’s. Dus? Kom in beweging, plaats je CV en 
vind de baan die je altijd al zocht! Kijk op 
nationalevacaturebank.nl 
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Schrijfopdracht 

 
Je zoekt een baantje om wat extra’s te verdienen. Je gaat vaak uit, koopt 
graag de nieuwste smartphone en je gaat deze zomer na je examen voor 
een week met je vrienden naar Bulgarije. Daarom google je naar 
vakantievacatures in de omgeving waar jij woont en je oog valt op 
onderstaand bericht. 
 
Weekend- en vakantiemedewerkers parkeren (m/v) 
Jaarlijks bezoeken duizenden mensen Nieuwehands Dierenpark. Wij zijn 
op zoek naar parkeermedewerkers (m/v) die beschikbaar zijn in de 
weekenden én tijdens schoolvakanties. Ben jij spontaan, vriendelijk voor 
gasten en flexibel inzetbaar? Werk je daarnaast graag in teamverband en 
beschik je over goede communicatieve vaardigheden? Dan zien wij je 
graag als onze nieuwe medewerker! Solliciteer op deze vacature en stuur 
een e-mail naar parkeer@nieuwehands.nl. 
 
 
Dat is super! Je herkent jezelf helemaal in de eisen die beschreven 
worden in de advertentie. Je moet denken aan het feit dat je op school tot 
voorzitter van de leerlingenraad bent gekozen en dat je je ook als 
vrijwilliger inzet om te bemiddelen bij ruzies tussen medeleerlingen. Dit 
laatste is een project dat begeleid wordt door je mentor. Je wordt vaker 
gevraagd om te bemiddelen, omdat door jouw toedoen veel ruzies worden 
bijgelegd. Dus met jouw communicatieve vaardigheden zit het wel goed.  
Je bent natuurlijk flexibel inzetbaar, want dat is juist wat je wilt: alleen de 
vakanties en de weekenden. Je moet immers je school nog afmaken. Je 
informeert naar de verschillende werktijden, waarmee je te maken zult 
krijgen. 
Je vraagt je af wat de baan ‘parkeermedewerker’ precies inhoudt. 
Natuurlijk wil je ook graag weten hoeveel je per uur gaat verdienen en je 
hoopt op een positieve reactie, want je wilt zo snel mogelijk beginnen. 
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12p 29 Opdracht 
Schrijf een enthousiaste e-mail met jouw sollicitatie naar Nieuwehands 
Dierenpark. 
Neem hierin de volgende onderdelen op. 
 Stel jezelf voor. 
 Leg uit waarop je solliciteert. 
 Beschrijf waar je goed in bent. 
 Stel de vragen over verdiensten en de werkuren. 
 Informeer naar de taakomschrijving. 
 Vraag of je zo snel mogelijk kunt beginnen. 
 
Let erop dat je duidelijk kenbaar maakt in je e-mail dat je enthousiast 
bent, dat je een goede indeling maakt, dat je zakelijk blijft en de juiste 
toon weet te vinden. 
 
Voor de uitwerking van deze opdracht hoef je geen lijst met persoonlijke 
gegevens (CV) bij te voegen. 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 
 

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  
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Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 

 
 1 A B C D 

 
 2 A B C D 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 3 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 28 A B C D 
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Schrijfopdracht 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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BB-0011-a-14-1-o 

Examen VMBO-BB 

2014 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 

tijdvak 1 
maandag 19 mei 
9.00 - 10.30 uur 
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Tekst 1 
 
Voor de lol de lucht in 
 

(1) Ondanks dat in een mooi 
weekend de dagjesmensen ook de 
lucht in gaan en het daar steeds 
drukker wordt, is – zo blijkt uit 
onderzoek – het luchtruim veilig. Het 
is namelijk nog niet zo eenvoudig om 
een vliegbrevet te halen. Gaat er dan 
toch iets mis, dan is dit voor alle 
partijen een wake-up call ... 
 
(2) Niets menselijks is een piloot 
vreemd en zeker ook bij ervaren piloten 
kan bij routinehandelingen laksheid 
optreden. Maar voor een vlieger is 
veiligheid van het allergrootste belang. 
“Hij wil zijn vlucht graag navertellen”, 
vertelt Ary Stigter van AOPA-
Nederland, de belangenvereniging van 
de ruim vijfduizend privépiloten in 
Nederland. “Dus worden aan hem meer 
eisen gesteld dan aan een 
weggebruiker.” 
 
(3) Zo moet elke piloot iedere twee jaar 
een test doen: vliegen met naast zich 
een instructeur die hem 
noodprocedures laat oefenen. Die 
neemt dan ineens het gas terug en laat 
de motor stationair draaien, waarop de 
piloot de drill voor motorstoring moet 
uitvoeren. Wie faalt voor deze test, 
loopt een grote kans zijn duurbetaalde 
– denk aan zo’n 15.000 euro – 
vliegbrevet te moeten inleveren. 
Bovendien worden piloten regelmatig 
medisch gekeurd en moeten ze 
minstens eenmaal in de drie maanden 
vliegen. 
 
(4) Het Nederlandse luchtruim raakt, 
zeker op mooie dagen, steeds voller 
met vliegende recreanten. De nieuwste 

trend zijn de ultralight vliegtuigen, een 
categorie die zowel bestaat uit zeer 
lichte, volwaardige vliegtuigen als uit 
parapentes met een hulpmotor, de 
zogenoemde paramoteurs. Het aantal 
paramoteurs in Nederland is enorm 
toegenomen sinds het in 2004 is 
toegestaan om hiermee te vliegen. 
 
(5) Af en toe hoor je bij de recreatieve 
luchtvaart berichten over ongevallen (of 
bijna-ongevallen) met ballonnen, 
deltavliegers en vliegtuigen, soms met 
gewonden en doden. Onlangs 
verongelukte wegens een plotseling 
optrekkende mist, een Cessna 172 met 
vier inzittenden, die zwaar gewond 
werden opgenomen in het ziekenhuis. 
Dit soort ongelukken zet ons weer met 
beide benen op de grond: we zijn geen 
skygods. De weersomstandigheden 
kunnen heel bepalend zijn. Toch is het 
kleine vliegen net zo veilig als de grote 
luchtvaart. “De kleine luchtvaart vliegt 
in hetzelfde luchtruim. We moeten dus 
aan dezelfde eisen voldoen als de grote 
luchtvaart, zowel wat betreft de vliegers 
als de toestellen”, aldus Stigter. 
 
(6) Hoe veilig het luchtruim ook is, er 
zijn zeker kritische geluiden. Zo 
constateerde de luchtvaartinspectie na 
een uitgebreide controle vorig jaar, dat 
het bij veel vliegtuigpiloten schort aan 
de voorbereiding van de vluchten. 
Volgens Stigter is dat eigenlijk niet echt 
een probleem. “Een ervaren piloot, die 
weet dat hij met slechts twee 
passagiers aan boord niet overbeladen 
is, kan geen gewichtberekeningen ter 
controle overleggen, maar heeft dat 
natuurlijk wel uit het hoofd gedaan.”  
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(7) Bij een tweede controle waren er 
trouwens geen problemen meer. Het 
grootste probleem volgens de Raad 
voor de Veiligheid zijn de zogenoemde 
infringements: zo noem je het als een 
vliegtuig zonder contact met de 
verkeersleiding te onderhouden, een 
gebied in vliegt waar dat verplicht is. 
Het meest geruchtmakende incident 
daarmee deed zich twee jaar geleden 
voor bij Schiphol. Een klein 
privévliegtuig kwam daar bijna in 
botsing met twee grote 
passagiersvliegtuigen. In een rapport 
over dit incident meldt de 
Onderzoeksraad dat er jaarlijks ruim 
400 infringements voorkomen, waarbij 
zeker de helft veroorzaakt wordt door 
de kleine luchtvaart. 
 
(8) “De belangrijkste oorzaken van 
infringements zijn slechte 
voorbereiding, uitwijken voor slecht 

weer, verkeerde interpretatie van de 
navigatieapparatuur en afleiding door 
passagiers”, zegt Stigter. “Dat op 
Schiphol was natuurlijk een heel 
gevaarlijke situatie. Maar in de 
statistieken wordt ook het schampen 
van een dergelijk gebied meegerekend. 
Dat is vergelijkbaar met de situatie dat 
je met je auto op de witte streep komt 
en dan weer terugstuurt. Alleen staan 
in de lucht geen strepen, die staan op 
de kaart.” 
 
(9) Wat in de vliegsport totaal geen 
issue is, is alcoholgebruik. “Vliegers 
drinken geen druppel als ze de lucht 
ingaan”, stelt Stigter. “Zij drinken hun 
biertje na de veilige landing. Wat 
vliegen moeilijk maakt, zijn de 
handelingen en de procedures die je 
moet beheersen, maar waarvan je 
hoopt dat je ze nooit nodig hebt.” 

 
naar een artikel van Chris Halkers en Jos de Poel, 
de Gelderlander, 30 mei 2012 
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1p 1 Wat is de bedoeling van de vetgedrukte inleiding? 
Deze geeft een 
A korte voorgeschiedenis van het tekstonderwerp. 
B korte vooruitblik op de inhoud van de tekst. 
C overzicht van de opbouw van de tekst. 
D persoonlijke mening over het onderwerp. 
 

1p 2 Wat is het verband tussen alinea 2 en 3? 
A Alinea 2 en alinea 3 vormen een opsomming. 
B Alinea 2 en alinea 3 vormen een tegenstelling.  
C Alinea 3 geeft voorbeelden bij wat er in alinea 2 gezegd wordt. 
D Alinea 3 is een herhaling van de informatie uit alinea 2. 
 

1p 3 Welk kopje geeft het beste de inhoud van alinea 4 weer? 
A Bij mooi en slecht weer 
B Geen modeverschijnsel 
C Steeds meer lichte vliegtuigjes 
D Toestemming vragen 
 

1p 4 Een tekst kan bestaan uit feiten, de mening van de schrijver en de mening 
van deskundigen / iemand anders. 
Wat tref je aan in alinea 6 van deze tekst? 
A alleen feiten 
B alleen de mening van de schrijver 
C alleen feiten en de mening van iemand anders 
D feiten, de mening van de schrijver en die van iemand anders 
 

1p 5 Wat is het verband tussen alinea 7 en 8? 
A Alinea 7 en 8 vormen een opsomming. 
B Alinea 7 en 8 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 8 geeft een toelichting op wat er in alinea 7 genoemd wordt. 
D Alinea 8 noemt een gevolg van de oorzaak die in alinea 7 genoemd 

wordt. 
 

1p 6 Wat is de belangrijkste bedoeling van alinea 9? 
A een voorbeeld geven 
B iets ontkennen 
C nieuwe gegevens toevoegen 
D teleurstelling uitspreken 
 

1p 7 Wat is de belangrijkste bedoeling van de schrijver van deze tekst? 
De schrijver wil de lezer 
A amuseren met een artikel over sportvliegtuigjes. 
B informeren over de (on)veiligheid van het luchtruim. 
C overhalen om ook aan recreatievliegen te gaan doen. 
D overtuigen dat het heel moeilijk is om een vliegbrevet te halen. 
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Tekst 2 
 
Schatten met een verhaal 
 

(1) Het is een bijzondere beleving. 
Wie vanuit het Texelse dorp 
Oudeschild over de Waddenzee kijkt, 
ziet in eerste instantie alleen maar 
water. Maar ín dat water bevinden 
zich tientallen scheepswrakken die 
roerloos op de zeebodem liggen als 
stille getuigen van een ver verleden. 
Het gaat om schepen van 
zeventiende-eeuwse koopvaarders, 
die met hun handel op weg waren 
naar de Oost. Het zijn wrakken met 
daarin wijnflessen, koffiebonen of 
graan. Wie dat beseft, krijgt direct 
een ander gevoel bij die plek. 
 
(2) In de Waddenzee en de Noordzee 
liggen duizenden scheepswrakken. 
Volgens een schatting van VN-
cultuurorganisatie Unesco liggen er 
wereldwijd zelfs drie miljoen 
scheepswrakken op de zeebodems en 
er worden nog steeds nieuwe wrakken 
ontdekt. Gezonken schepen zijn 
mogelijke schatkamers, niet alleen van 
spullen, maar ook van kennis.  
 
(3) De Nederlandse overheid heeft 
eeuwenlang niet omgekeken naar 
Nederlandse scheepswrakken. In de 
jaren tachtig van de vorige eeuw werd 
archeologisch onderzoek onder water 
belangrijker. Tot die tijd konden 
commerciële bergers meer dan eens 
schatten uit Nederlandse schepen 
opduiken, waarbij ze zelf het grootste 
deel van de opbrengst hielden. Toch 
staat een aantal van die vondsten nog 
tentoongesteld in Nederlandse musea.  
 

(4) Nu staat de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) een grote klus 
te wachten. De dienst gaat alle 
scheepswrakken in Nederlandse 
wateren in kaart brengen. “Er is al wel 
wat over bekend uit oude archieven van 
de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie, uit buitenlandse archieven 
en oude zeekaarten”, zegt Martijn 
Manders, archeoloog van de RCE, 
“maar dat moet allemaal worden 
gecombineerd en in computers worden 
opgeslagen. Het belangrijkste is nog: 
wat is de archeologische waarde van 
die wrakken? Welke wrakken kunnen 
veel gestelde vragen beantwoorden 
over onze geschiedenis op zee?” 
 
(5) Schepen zijn heel belangrijk 
geweest voor de Nederlandse 
geschiedenis, benadrukt Manders. “Het 
waren technologische hoogstandjes. 
Zonder schepen geen handel, geen 
oorlog. Het schip was lange tijd het 
enige middel om met vracht verre 
afstanden te overbruggen. 
Scheepswrakken zeggen veel over hoe 
we dachten en handelden. Maar we 
weten eigenlijk heel weinig van de 
verhalen erachter.” 
 
(6) Manders vindt het jammer dat er 
‘kapers op de kust’ zijn, die uit zijn op 
financieel gewin. “Schatzoekers zien 
scheepswrakken vooral als middelen 
om er zelf rijker van te worden. 
Wetenschappers zoals wij werken juist 
andersom: wij bestuderen al die 
voorwerpen om nieuwe inzichten en 
verhalen te krijgen. Historische bronnen 
zoals geschreven verslagen en prenten 

Pagina: 131Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 BB-0011-a-14-1-o 6 / 16 lees verder ►►► 

kunnen daarbij helpen, maar die geven 
wel een persoonlijk gekleurd beeld.  
 
(7) Zo had je in de zeventiende eeuw 
vader en zoon Van de Velde die 
schilderijen maakten van zeeslagen”, 
vertelt Manders. “Bij een zeeslag 
tussen de Engelsen en de 
Nederlanders voeren ze uit in hun boot 
en maakten ze vanaf het water de 
mooiste, meest gedetailleerde 
schetsen. Daar kon je veel informatie 
uit halen. Maar altijd waren het de 
Nederlandse schepen die de Engelse 
aan flarden schoten. Totdat de Engelse 
koning hun schilderkunst begon te 
waarderen en de Van de Veldes vroeg 
voor hem te komen werken. Sindsdien 

wonnen op het doek de Engelsen 
altijd.”  
 
(8) Archeologen als Manders zouden 
het liefst willen dat scheepswrakken op 
de zeebodem blijven liggen. 
Schatzoekers willen de ‘buit’ juist naar 
boven halen. Manders: “Opgraven doen 
we alleen als het echt niet anders kan, 
bijvoorbeeld als het wrak in de weg 
ligt.” Maar onder water gaat het wrak 
toch verloren aan erosie? “De plek 
onder water is vaak juist gunstig voor 
het langdurig behoud”, zegt Manders. 
“Bovendien, sommige wrakken worden 
opengesteld voor het publiek, met 
bijvoorbeeld extra informatie op de 
zeebodem. Dan heb je een soort 
onderwatermuseum.” 

 
naar een artikel van Dewi Gigengack, 
de Gelderlander, 25 februari 2012 

 
 

1p 8 Wat is de bedoeling van de eerste, vetgedrukte alinea? 
In de eerste alinea 
A wordt de opbouw van de rest van de tekst uitgelegd. 
B wordt iets verteld over de geschiedenis van het tekstonderwerp. 
C wordt met een grappig voorbeeld aandacht voor het tekstonderwerp 

gevraagd. 
D wordt vooraf de conclusie van de hele tekst gegeven. 
 

1p 9 “Het is een bijzondere beleving.” (alinea 1) 
Wat is hier bijzonder? 
A een ander gevoel krijgen bij die plek 
B de tientallen scheepswrakken met inhoud onder water 
C de zeventiende-eeuwse koopvaarders op weg naar de Oost 
D vanuit Oudeschild uitkijken over het water van de Waddenzee 
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1p 10 Waarom zijn de scheepswrakken voor de RCE (alinea 4) zo belangrijk? 
De scheepswrakken zijn voor de RCE zo belangrijk, omdat 
A al die wrakken in Nederlandse musea tentoongesteld moeten gaan 

worden.  
B commerciële bergers de wrakken opsporen, leeghalen en de spullen 

verkopen. 
C de onderwaterarcheologie zich sinds de vorige eeuw zo sterk 

ontwikkeld heeft. 
D ze niet alleen voorwerpen bevatten, maar vooral ook historische 

waarde hebben. 
 

1p 11 Een tekst kan bestaan uit feiten, de eigen mening van de schrijver en de 
mening van iemand anders. 
Wat tref je aan in alinea 3? 
A alleen feiten 
B alleen de mening van iemand anders 
C feiten en de eigen mening van de schrijver 
D feiten en de mening van iemand anders 
 

1p 12 Wat is het verband tussen alinea 6 en 7? 
A Alinea 6 en 7 vormen samen een tegenstelling. 
B In alinea 6 staat een uitspraak en alinea 7 geeft daarbij een voorbeeld. 
C In alinea 6 staat een doel en in alinea 7 het middel om dat te bereiken. 
D In alinea 6 staat een oorzaak en in alinea 7 het gevolg daarvan. 
 

1p 13 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de hele tekst weer? 
A De overheid laat alle scheepswrakken in de Nederlandse wateren 

opsporen vanwege de grote historische waarde ervan. 
B Gezonken schepen uit de zeventiende eeuw zijn waardevolle 

technologische hoogstandjes met allerlei spullen erin. 
C Oude scheepswrakken zijn interessant voor commerciële bergers, 

omdat die geld willen verdienen met de verkoop van de spullen 
daaruit.  

D Uit archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie zijn we al 
veel te weten gekomen over de vindplaats van oude scheepswrakken. 

 
1p 14 Wat is de bedoeling van de laatste alinea? 

Met de laatste alinea wil de schrijfster 
A een samenvattende conclusie geven. 
B een toekomstverwachting geven. 
C een waarschuwing geven. 
D nieuwe informatie geven. 
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Tekst 3 
 
Waarom moet altijd alles leuk zijn? 
 

(1) Verstandelijke overwegingen 
spelen in onze leuk-cultuur 
nauwelijks een rol, stelt psycholoog 
Lester Hoekstra: “Ik hoop dus maar 
dat de lezer dit artikel leuk gaat 
vinden. We willen leuke dingen 
meemaken in een leuke omgeving 
waarin we kunnen doen wat we leuk 
vinden. Ons werk moet leuk zijn, de 
studie, de vrije tijd, de omgang met 
familie en vrienden. We willen een 
leuk leven en daar is niets op tegen. 
Het gaat alleen mis, als het leuke een 
doel wordt. 
 
(2) Ik zie dit verschijnsel bij mensen die 
problemen hebben met het kiezen van 
studie of werk. Van alle kanten krijgen 
ze aangeraden dat ze moeten kiezen 
wat ze leuk vinden. Niet alleen door 
vrienden en kennissen, maar ook door 
de professionele adviseurs. Logisch 
bekeken is het een onmogelijk advies, 
omdat ‘iets leuk vinden’ een idee is 
waarvan je van te voren natuurlijk niet 
kunt weten hoe het uitpakt. 
 
(3) Als mensen alleen kiezen voor wat 
zij leuk vinden, zullen zij geneigd zijn 
vooral op emotionele gronden te 
kiezen. Namelijk datgene waarvan ze 
verwachten dat het een prettig gevoel 
geeft. Erg verstandig is dat niet. Het 
kan gemakkelijk leiden tot teleur-
stellingen, want iets gaan doen wat je 
leuk lijkt, hoeft nog niet te betekenen 
dat het ook een succes wordt. Daarom 
is aan te raden op meer rationele 
gronden een keuze te maken. Datgene 
te kiezen waarvan je weet dat je het 
goed kunt of dat je goed in staat bent 
het te leren. Bovendien is het raadzaam 

iets te kiezen waar voldoende vraag 
naar is. Een studie kunstgeschiedenis 
kan leuk zijn, maar het is niet zo prettig 
om aan te schuiven bij een legertje 
werkloze kunstdocenten. 
 
(4) In onze leuk-cultuur spelen deze 
verstandelijke overwegingen echter 
nauwelijks een rol. Het idee dat het 
leuk moet zijn, is daarvoor veel te sterk. 
“Ik zal wel gek zijn om tot mijn 67ste 
werk te doen dat ik niet leuk vind”, 
hoorde ik onlangs mijn neefje zeggen. 
Jongeren worden ook gesterkt in het 
idee dat ze moeten doen wat ze leuk 
vinden, door voorbeelden van 
succesrijke mensen die zeggen dat ze 
hebben gedaan wat ze leuk vonden. 
Dat ze heel hard werkten en 
uitzonderlijke talenten hebben, daar 
hoor je ze niet over, omdat dit voor hen 
blijkbaar heel gewoon is. Zo trek je 
makkelijk de verkeerde conclusie dat 
het doen wat je leuk vindt, leidt tot 
goede prestaties. 
 
(5) We kennen allemaal de ervaring dat 
dingen die we graag doen, als vanzelf 
gaan en vaak goed lukken. Je zou dan 
graag willen dat je werk en andere 
bezigheden ook altijd op die manier 
gaan. Maar ik denk dat het 
uitzonderlijke ervaringen zijn en dat, 
ongeacht wat je hebt gekozen, je het 
vroeg of laat meemaakt dat dingen 
minder prettig gaan en misschien zelfs 
wel een opgave worden. Je hebt 
mensen die er dan mee stoppen en op 
zoek gaan naar iets anders dat ze leuk 
vinden. Door mijn werk als 
psychotherapeut heb ik kennis kunnen 
maken met verscheidene mensen die 
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dit op een heel consequente manier in 
praktijk brachten. Nooit bleven ze iets 
doen wat hun niet beviel. 
 
(6) Je zou verwachten dat deze 
mensen, die echt alleen maar deden 
wat ze leuk vonden, het wel erg naar 
hun zin hadden. Maar ze voelden zich 
helemaal niet zo goed. Ze zochten 
hulp, omdat zij zich juist ongelukkig 
voelden. Erg ongelukkig zelfs. Wat je 
niet zou verwachten bij mensen die 
doen wat ze leuk vinden. 
 
(7) Kennelijk zijn mensen er niet op 
gemaakt om alleen maar te doen wat 
ze leuk vinden. Het zou niet zo 
belangrijk moeten zijn. Je ziet namelijk 

dat personen die zich over het 
algemeen goed voelen, helemaal niet 
uit zijn op iets leuks. Ze houden zich 
veel meer bezig met de dingen die zij in 
hun leven willen bereiken. Ik denk dat 
juist dat streven om iets te realiseren 
heel belangrijk voor mensen is. Ze 
kunnen ermee aan de slag. Het maakt 
ze actief en ze zijn daarbij in de 
gelegenheid gebruik te maken van de 
talenten en competenties die ze 
hebben. Dat geeft ze voldoening. Maar 
het betekent ook dat ze regelmatig iets 
doen wat ze helemaal niet zo leuk 
vinden. Onbegrijpelijk misschien voor 
mensen die het alleen maar leuk willen 
hebben, maar het bevalt ze nog goed 
ook. 

 
naar een artikel op internet: www.volkskrant.nl, 
7 september 2011 

 
 

1p 15 Wat is het doel van de vetgedrukte inleiding? 
Het doel is om 
A aan de lezer duidelijk te maken hoe de tekst is opgebouwd. 
B door een leuk verhaaltje te vertellen de aandacht van de lezer te 

trekken. 
C een samenvatting te geven van de inhoud van de rest van het artikel. 
D enkele belangrijke personen uit de tekst aan de lezer voor te stellen. 
 

1p 16 Welk kopje geeft het beste de inhoud van alinea 2 weer? 
A Advies 
B Professionals 
C Studiekeuze 
D Verstandig 
 

1p 17 Wat is het verband tussen alinea 3 en 4? 
A Alinea 3 en 4 vormen een opsomming. 
B Alinea 3 en 4 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 3 noemt een probleem, alinea 4 geeft de oplossing. 
D Alinea 3 noemt het middel en alinea 4 noemt het doel. 
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1p 18 “… omdat dit voor hen blijkbaar heel gewoon is.” (alinea 4) 
Naar wie verwijst het woord “hen”? 
A jongeren 
B familieleden 
C succesrijke mensen 
D 67-plussers 
 

1p 19 “Je hebt mensen die er dan mee stoppen …” (alinea 5). 
Naar welke gebeurtenis verwijst “dan”? 
dat mensen stoppen met iets als 
A alles alleen maar leuk blijft 
B dingen tegenzitten 
C er geen tijd meer is 
D er hulp geboden wordt 
 

1p 20 Welk kopje past beslist niet boven alinea 6? 
A Hulp 
B Ongelukkig 
C Opvallend 
D Tevreden 
 

1p 21 Wat is de bedoeling van alinea 7? 
In deze alinea wordt een 
A advies gegeven. 
B conclusie gegeven. 
C vraag gesteld. 
D waarschuwing gegeven. 
 

1p 22 Wat is de belangrijkste bedoeling van de schrijver van deze tekst? 
De schrijver wil vooral 
A de lezer aansporen om bij de opvoeding van kinderen niet alleen van 

leuke dingen uit te gaan. 
B de lezer amuseren met leuke voorbeelden uit het leven van gewone 

mensen. 
C de lezer informeren over de nadelen van de gedachte dat mensen 

voor leuke dingen moeten kiezen. 
D de lezer overhalen om altijd te kiezen voor datgene wat het beste 

voelt. 
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Tekst 4 
 
Pasta aan de kook – gas uit! 
 

(1) Een beter milieu begint bij jezelf. 
Maar de beste ideeën voor een 
duurzaam bestaan hoef je niet zelf te 
bedenken. De organisatie Nudge 
helpt je samen met anderen de 
schouders onder een zuinig en 
duurzaam leven te zetten. 
 
(2) Besparen en tegelijk duurzamer 
leven. Wie zou dat, met het oog op de 
portemonnee en een groene, schone 
toekomst, niet willen? Dus nemen we 
ons regelmatig voor er zelf iets aan te 
doen. De keuze of en hoe we 
verantwoordelijkheid nemen voor een 
betere toekomst, is heel persoonlijk, 
want een beter milieu begint bij onszelf. 
 
(3) We kunnen allemaal korter 
douchen, biologisch vlees eten in 
plaats van kiloknallers, seizoens-
producten bij een plaatselijke boer 
kopen en de verwarming een paar 
graden lager zetten. Maar de motivatie 
om al die moeite te doen, staat wel 
onder druk. Zuinig aan doen is leuk, 
maar terwijl jij na vier minuten douchen 
de kraan braaf dichtdraait, neemt de 
hele straat het er nog eens van. En 
hoezo minder stoken? Kijk naar al die 
winkeliers die hun deuren zelfs bij vorst 
wagenwijd open laten staan. Zolang 
bewust kiezen voor een beter milieu 
geen automatisme is, blijkt het ondanks 
de beste bedoelingen heel moeilijk te 
zijn ernaar te leven. 
 
(4) Toch is een groene economie wel 
degelijk gewoon een kwestie van doen, 
helemaal in een tijd waarin het 
economisch minder gaat. In je eentje 
een groenere economie dichterbij 

brengen mag weliswaar kansloos zijn, 
samen met anderen is het haalbaar. 
Dan wordt bewust kiezen voor een 
duurzaam leven een optelsom van vele 
kleine en grote stappen. 
 
(5) Eén van de organisaties die een 
duurzame samenleving dichterbij wil 
brengen op een economisch verant-
woorde manier, is Nudge (in het Engels 
betekent dit ‘een duwtje of een zetje 
geven’). Om consumenten te helpen 
met het nemen van initiatieven zoekt 
Nudge samenwerking met onderwijs, 
wetenschap, overheid en het bedrijfs-
leven. Omgekeerd werkt het trouwens 
ook: voor duurzame initiatieven vanuit 
de overheid of van ondernemers zoekt 
Nudge consumenten die deze 
producten of diensten een kans willen 
geven. 
 
(6) Zoals zonnepanelen. Iedere 
huiseigenaar vraagt zichzelf wel eens 
af of deze panelen op het eigen dak wel 
een goede investering zijn. Maar de 
wirwar aan regels, wél of geen 
subsidie, de keuze voor de beste 
aanbieder en de keuze voor zelf 
plaatsen of toch liever door een 
aannemer, maken dat er uiteindelijk 
niets gebeurt.  
 
(7) Jammer, want als de aanschaf van 
zonnepanelen in één keer met de hele 
straat geregeld kan worden, zijn al die 
keuzes makkelijker te maken en kan de 
prijs ineens behoorlijk zakken. Daarom 
lanceerde Nudge de campagne Zonne-
kracht. Begin februari werden op een 
dak in de Haagse Vogelwijk de eerste 
zonnepanelen in het kader van de 
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campagne Zonnekracht geplaatst. 
Bewoonster Leny Dijkshoorn zag voor 
het eerst de meter teruglopen, ondanks 
de kou. “In eerste instantie leken 
zonnepanelen voor ons niet zo 
interessant. De kinderen zijn het huis al 
uit, zodat we dus maar met z'n tweeën 
in een goed geïsoleerd huis wonen. 
Maar toen bleek dat de zonnepanelen 
ons toch zo’n 1.000 kWh per jaar 
zouden kunnen besparen.” Met de 
campagne Zonnekracht stimuleert 
Nudge het gebruik van zonne-energie 
op wijkniveau.  
 
(8) Ook op kleiner, praktisch niveau is 
duurzaamheid wel degelijk haalbaar. Zo 
spant Nudge zich in om het aantal 
flesjes bronwater dat we jaarlijks 
gebruiken, terug te dringen en te 
vervangen door gewoon kraanwater. In 
veel gebieden in Nederland minstens 
zo lekker, overal goedkoper en stukken 
duurzamer. Besparen tijdens het 

koken? Ook dat kan volgens Nudge 
goed op diverse manieren. Een leuke 
tip is het koken van pasta. Dat doet een 
gemiddeld huishouden toch minstens 
twee keer per week. Maar bijna 
niemand weet dat je op het moment dat 
de pasta kookt, de pan (met goed 
sluitend deksel) van het vuur kunt 
halen. Houd de gaartijd aan die op de 
verpakking staat en giet daarna af. De 
pasta is net zo lekker als anders, maar 
het gas brandde 7 tot 11 minuten 
minder. Nudge praat inmiddels met 
producenten om de kooktip op de 
verpakking te plaatsen, met als 
resultaat dat Albert Heijn eind vorig jaar 
de intentie tekende om duurzame tips 
als deze op te nemen op veel meer 
verpakkingen van levensmiddelen. Als 
heel Nederland dat trucje hanteert, 
scheelt het op jaarbasis toch snel een 
flinke hoeveelheid gas en komt onze 
groene wereld steeds dichterbij! 

 
naar een artikel van Sandra van Maanen, 
Eindhovens Dagblad, 14 maart 2012 

 
 

1p 23 Wat is de bedoeling van de vetgedrukte inleiding? 
A de opbouw van de tekst duidelijk maken  
B een belangrijke vraag stellen die later in de tekst beantwoord wordt 
C een introductie geven van een belangrijk onderwerp van de tekst 
D enkele belangrijke gebeurtenissen in de tekst aankondigen 
 

1p 24 Welk kopje geeft het beste de inhoud van alinea 4 weer? 
A Altijd goed opletten 
B Gewoon samen doen 
C Lastig om te kiezen 
D Sparen moet 
 

1p 25 Wat doet Nudge volgens alinea 5 precies? 
Nudge helpt 
A bedrijven bij het ontwikkelen van een bedrijfsplan. 
B consumenten bij de aanschaf van producten. 
C de overheid bij het maken van bezuinigingsplannen.  
D overheid, bedrijven en burgers milieubewust te handelen.  
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1p 26 Wat is het verband tussen alinea 6 en 7? 
Alinea 7 geeft 
A een conclusie bij alinea 6. 
B een doel en alinea 6 geeft een middel. 
C een oplossing voor het probleem in alinea 6. 
D een tegenstelling bij alinea 6. 
 

1p 27 Een tekst kan bestaan uit feiten, de mening van de schrijver en de mening 
van deskundigen / iemand anders. 
Wat tref je aan in alinea 8 van deze tekst? 
A alleen feiten 
B alleen de mening van de schrijver 
C alleen feiten en de mening van iemand anders 
D feiten, de mening van de schrijver en die van iemand anders 
 

1p 28 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A De organisatie Nudge probeert dagelijks op allerlei manieren met 

iedereen te werken aan een beter milieu. 
B Eigenlijk kunnen alleen bedrijven effectieve maatregelen treffen voor 

een beter milieu. 
C Politiek en overheid schrijven strenge regels voor als het gaat om 

beslissingen voor een beter milieu. 
D Zuinig en milieuvriendelijk leven is de laatste jaren steeds 

commerciëler geworden. 
 

1p 29 Wat is de belangrijkste bedoeling van de schrijfster van deze tekst? 
De schrijfster wil de lezer 
A amuseren met een verhaal over duurzame energie. 
B informeren over het milieuprobleem met een mogelijke oplossing. 
C overhalen om zonnepanelen aan te schaffen. 
D overtuigen dat de organisatie Nudge veel bereikt heeft. 
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Tekst 5 
 

 
 

 
1p 30 In de advertentie staat een foto van een groep wandelende mensen. 

Wat heb je nodig om de bedoeling van deze advertentie te begrijpen? 
Om de bedoeling van de advertentie te begrijpen heb je 
A voldoende aan de beide teksten boven en onder in de advertentie. 
B voldoende aan de foto van de wandelende mensen en de twee logo’s. 
C alleen de foto van de wandelende mensen nodig. 
D de foto van de wandelende mensen nodig, de logo’s maar ook de 

teksten. 
 

De Nijmeegse Vierdaagse en UMC St Radboud zijn met elkaar verbonden. Al 
jaren doen wij onderzoek om de gezondheid van deelnemers aan de Vierdaagse 
te volgen. Gezondheid is immers van levensbelang. Wij steunen dan ook van harte 
de stichting ‘Loop voor Leven!’, opgericht door enkele van onze hoogleraren. Het 
doel van ‘Loop voor Leven!’ is meer onderzoek mogelijk te maken naar het 
voorkómen van (erfelijke) kanker, hart- en vaatziekten en onvruchtbaarheid na 
kanker. Help mee en ‘Loop voor Leven!’: ga naar www.loopvoorleven.nl en word 
donateur. 
 
Wij wensen u een gezonde Vierdaagse toe en kijken uit naar uw 
veilige aankomst op de Via Gladiola, bij ons ziekenhuis wachten 
onze patiënten op u!

Het UMC St Radboud is een topkenniscentrum voor patiëntenzorg, onderwijs én 
onderzoek. Met de patiënt als partner in het behandelproces blijft het Radboud 
zich doorlopend vernieuwen om voorop te lopen in de gezondheidszorg in een 
sterk veranderende wereld. 
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Schrijfopdracht 
 
Je zit in de laatste week van het schooljaar. Je examens zitten er bijna 
op. 
Het was een gezellig eindexamenjaar en je boekt met je vrienden en 
vriendinnen een gezellige vakantie naar Spanje omdat je het jammer vindt 
dat je veel mensen binnenkort niet meer zo vaak zult zien. Helaas heeft je 
beste vriend voor zijn examen een ongeluk gehad waardoor hij tijdelijk in 
een rolstoel zit. Bij het boeken van de reis heb je hier natuurlijk rekening 
mee gehouden. Hierdoor is het wel een hotel geworden in een hogere 
prijsklasse. Op de internetsite www.hotelvenzigolden.nl ziet het hotel er 
mooi uit en heb je de volgende informatie voor rolstoelgebruikers 
gevonden.  
 
 
Voorzieningen voor rolstoelgebruikers 
Ons hotel en de bijgebouwen zijn goed toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. Het hotel is voorzien van een lift. Voor gasten met 
rolstoelen zijn op aanvraag extra kamers op de begane grond aanwezig. 
In het restaurant is een speciaal rolstoeltoilet. 
 
 
Als jullie na een vermoeiende vliegreis op het vakantieadres in Spanje 
aankomen, zie je dat het hotel verbouwd wordt. De toegangshelling is 
geblokkeerd. Samen tillen jullie je vriend met de rolstoel het hotel binnen. 
Bij de balie ontdek je dat de kamer van je vriend op de derde etage is. Op 
de begane grond is in verband met de verbouwing helaas geen kamer 
meer vrij. Als je bij de lift aankomt, zie je al dat deze buiten werking is. Je 
gaat terug naar de balie en vraagt of dit tijdelijk is. De receptioniste geeft 
aan dat de lift gedurende de verbouwing buiten werking blijft en dat de 
verbouwing zeker nog een week duurt. Je bent zeer ontevreden over dit 
alles, maar je probeert er samen met je vrienden tijdens de vakantie het 
beste van te maken. Thuis besluit je om direct een klachtenbrief te sturen 
naar het hotel, want je had deze vakantie zo goed voorbereid. 
 

12p 31 Schrijfopdracht: schrijf een keurige e-mail met je klacht naar 
info@hotelvenzigolden.nl 
Neem hierin de volgende onderdelen op. 
− Stel jezelf voor. 
− Vertel over de vakantie met je vrienden en vriendinnen en de drie 

vervelende dingen die jij meegemaakt hebt tijdens de vakantie. 
− Verzin zelf twee dingen die je wél leuk vond in het hotel. 
− Je hoopt dat het hotel een gedeelte van de verblijfssom terugstort. 
− Sluit je e-mail keurig af. 
 
Let er op dat je je klacht duidelijk uitlegt in je e-mail, dat je een goede 
indeling maakt en dat je zakelijk blijft. 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van 
dit examen. 
 
 

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  
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 

 
 1 A B C D 

 
 2 A B C D 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27 A B C D 

 
 28 A B C D 

 
 29 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 30 A B C D 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Tekst 1 

 

De wolf klopt op de deur 
 

1  In Nederland klinkt het als een 
sprookje: tijdens een boswande-
ling kom je ineens een wolf 
tegen. Toch zou het binnen 
enkele tientallen jaren waarheid 
kunnen worden. Er leven al 
wolven in Duitsland, op nog geen 
200 kilometer van de Neder-
landse grens. Dat is voor een 
wolf gelijk aan vier nachtjes 
lopen. Boeren vrezen voor hun 
vee, ouders voor hun kinderen. 
Natuurbeschermers vinden de 
angst voor de wolf nogal 
overdreven. Volgens hen is de 
wolf meer een zegen voor de 
natuur dan een gevaar voor de 
mens. 
 

2  Vroeger kwam de wolf in heel 
Europa voor. In de middeleeuwen 
kreeg het dier een slechte naam, 
toen hongerige wolven vee gingen 
opvreten. Voor de arme boeren was 
het verlies van een schaap of een 
kalf een ramp. Zeker toen honds-
dolle wolven mensen gingen 
aanvallen, werd besloten om het 
beest fanatiek te gaan bestrijden. 
Zo fanatiek, dat er al gauw geen 
wolven meer over waren. 
 

3  Maar de wolf is op eigen kracht 
aan een indrukwekkende terug-
komst aan het werken. Tegen-
woordig leven er op ons continent 
circa 18.000 wolven, in het noorden 
(Zweden), maar vooral in het 
oosten (Rusland). Vanuit de 
donkere bossen aldaar is het dier 
via Polen naar Duitsland getrokken, 
waar nu zo’n vijftig tot zestig exem-

plaren wonen. Dat de wolf naar ons 
land komt, is zeker. De vraag is 
alleen: wanneer komt hij en hoelang 
blijft hij? 
 

4  “Ik verwacht binnen tien jaar de 
eerste melding”, zegt Leo Linnartz 
van de Stichting Natuurontwikke-
ling. “Binnen 20 jaar moet duidelijk 
zijn of ze zich in ons land kunnen 
handhaven. Dat moet geen 
probleem zijn, want we hebben 
grote aantallen herten en wilde 
zwijnen. Dat zijn genoeg prooi-
dieren om ruim vijftig wolven te 
voeden. Maar de wolf moet eerst 
maar eens kijken of hij het hier wel 
leuk vindt. Van stedelijk gebied 
houdt hij niet, maar in grote delen 
van Overijssel, Drenthe, het oosten 
van Noord-Brabant en Limburg zou 
hij het prima naar zijn zin kunnen 
hebben.” 
 

5  Natuurbeschermers vinden de 
wolf van grote waarde voor de 
natuur. Hij zorgt voor evenwicht 
onder alle soorten prooidieren door 
ze op te jagen en de zwakke dieren 
te doden. Daardoor zullen er ook 
kadavers blijven liggen in de 
bossen, wat weer vossen, raven en 
arenden aantrekt. Zo wordt de 
natuur op een natuurlijke manier 
gezond gehouden, waardoor er op 
termijn bijvoorbeeld geen jagers 
meer nodig zijn. 
 

6  De enige beroepsgroep daaren-
tegen die zich met recht zorgen 
mag maken, is die van de boeren. 
In Duitsland krijgen boeren die 
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schapen verloren hebben door een 
wolf, een schadevergoeding. Ons 
land telt 1,7 miljoen schapen; dat is 
teveel om hier eenzelfde regeling te 
treffen. Moeten de roofdieren dan 
misschien zoals in de middel-
eeuwen opnieuw bestreden 
worden? Volgens deskundigen zal 
dat moeilijk zijn, omdat het dier 
tegenwoordig een beschermde 
diersoort is. 
 

7  Wolvenliefhebber Rinus 
Manders wil mensen geruststellen. 
Hij heeft in Spanje ooit een wolf in 
het wild gezien en zal die gebeurte-

nis nooit vergeten. “Sprookjes 
hebben ons onnodig bang gemaakt. 
Mensen vragen me wel eens: ‘Wat 
moet ik doen als ik een wolf 
tegenkom?’ en dan antwoord ik: 
‘Blij zijn!’ Het zijn prachtige dieren. 
De kans dat je ze ziet, is heel klein, 
omdat ze heel schuw zijn en zich 
diep in het bos verscholen houden. 
Zie je er toch een, hou dan afstand 
en loop langzaam van het dier weg. 
Probeer zijn uiterlijk goed te 
onthouden en geef aan ons door 
waar en wanneer je hem gezien 
hebt. Bang zijn hoeft niet: wolven 
lusten geen Roodkapjes!” 

 
Naar een artikel van 
Monique Prins 
Eindhovens Dagblad, 7 
september 2010 

 
 

1p 1 De tekst begint met een vet gedrukte inleiding. 
Wat is het doel van deze inleiding? 
A duidelijk maken hoe het artikel is opgebouwd 
B een indruk geven van wat het onderwerp van de tekst is 
C een voorbeeld geven van het onderwerp van de tekst 
D een waarschuwing vooraf geven over het onderwerp van de tekst 
 

1p 2 In alinea 1 staat: “Volgens hen is de wolf meer een zegen voor de natuur 
dan een gevaar voor de mens.” 
Wat bedoelt de schrijver met deze zin?  
Natuurbeschermers vinden dat de komst van de wolf 
A alleen maar voordelen heeft. 
B een zegen van God is voor mens en natuur. 
C juist vooral gunstig is voor de natuur. 
D vooral gevaarlijk is voor mensen. 
 

1p 3 Uit de tekst blijkt dat de wolf een poos uit Europa was verdwenen. 
Welke oorzaak wordt hiervoor in de tekst genoemd? 
A De boeren gingen de wolf bestrijden omdat hij een bedreiging vormde. 
B De wolf had geen prooi meer om op te jagen. 
C De wolf had teveel natuurlijke vijanden. 
D Natuurbeschermers kwamen in opstand, omdat de natuur aangetast 

werd. 
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1p 4 Met welk kopje kun je de inhoud van alinea 3 het beste weergeven? 
A Donkere bossen 
B Indrukwekkende terugkomst 
C Zestig exemplaren 
D Zweden en Rusland 
 

1p 5 In een tekst kunnen feiten, meningen van anderen en de mening van de 
schrijver staan. 
Wat tref je aan in alinea 4?  
A alleen feiten 
B feiten en de mening van de schrijver 
C feiten en de mening van een ander 
D feiten, de mening van de schrijver en die van een ander 
 

1p 6 Wat is het verband tussen alinea 5 en 6? 
A Alinea 5 en 6 vormen een opsomming. 
B Alinea 5 en 6 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 6 noemt een gevolg van wat er in alinea 5 wordt verteld. 
D Alinea 6 noemt een voorbeeld bij wat er in alinea 5 wordt verteld. 
 

1p 7 Wat is de belangrijkste bedoeling van alinea 7? 
In alinea 7 wil de schrijver 
A de mening van een liefhebber geven. 
B een conclusie geven. 
C een toekomstverwachting geven. 
D een waarschuwing geven. 
 

1p 8 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer?  
A De wolf is steeds als een bedreiging voor mens en natuur gezien. 
B De wolf is volgens de meeste mensen een zegen voor de natuur. 
C De wolf komt nu nog alleen voor in Zweden, Polen, Duitsland en 

Rusland. 
D Niet iedereen is blij met de toekomstige terugkeer van de wolf naar 

ons land. 
 

1p 9 Een schrijver heeft altijd een doel met een tekst. 
Wat is de bedoeling van de schrijver van deze tekst? 
A de lezer aanzetten om de terugkomst van de wolf in ons land tegen te 

houden 
B de lezer informatie geven over de terugkomst van de wolf in ons land 
C de lezer overhalen vooral niet bang te zijn voor de wolf 
D de lezer waarschuwen voor de komst van de wolf 
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Tekst 2 

 

De puber snapt er niks van 
 

1  Psycholoog Eveline Crone 
deed onderzoek naar de werking 
van de hersenen van pubers en 
schreef er een boek over: ‘Het 
puberende brein’. Wie het leest, 
krijgt bijna medelijden met 
jongeren tussen pakweg tien en 
zestien jaar. Het is terecht dat ze 
zich vaak onbegrepen voelen 
door volwassenen met hun 
lastige vragen. Waarom heb je 
dat T-shirt gekocht, terwijl je toch 
zo graag naar de film wilde? 
Waarom ben je niet thuisgeko-
men op de afgesproken tijd? 
Waarom heb je dat proefwerk niet 
voorbereid, terwijl je er zo slecht 
voor staat? 
 

2  Volgens Eveline Crone kunnen 
pubers deze vragen vaak niet 
beantwoorden. Ze kunnen er 
namelijk niets aan doen dat ze af 
en toe de verkeerde beslissingen 
nemen. Het deel van hun hersenen 
dat de emoties aanstuurt, is 
overactief, terwijl hun ‘nuchtere 
verstand’ nog niet in staat is om die 
emoties te beheersen. Daardoor 
nemen pubers gemakkelijk hoge 
risico’s en zijn ze erg gevoelig voor 
spanning en sensatie. De 
psychologe Eveline Crone van de 
Universiteit Leiden zegt dat pubers 
gemakkelijk uit balans te brengen 
zijn: “De ene keer zie je ze heel 
volwassen reageren en de andere 
keer juist helemaal niet. Zelf 
kunnen ze dat niet goed uitleggen 
en ook volwassenen begrijpen het 
meestal niet. Die zien een lastig 
kind dat onverstandige dingen doet, 

niet wil luisteren en zich niet aan de 
afspraken houdt.” 
 

3  Meisjes staan erom bekend dat 
ze meer discipline hebben dan 
jongens. Onderzoekers vinden 
nauwelijks verschillen in de werking 
van de hersenen van jongens en 
meisjes in de puberteit. Het enige 
verschil dat ze wél vinden, heeft te 
maken met risicogedrag. Wanneer 
je jongens en meisjes laat gokken 
bijvoorbeeld, kun je vaststellen dat 
jongens meer risico’s nemen. Maar 
dat verschil is niet kenmerkend voor 
de puberteit; dat zie je bij volwas-
senen ook. 
 

4  De opmerking dat de pubers 
van nu vervelender zijn dan die van 
vroeger, is onzin. Wispelturig 
pubergedrag is van alle tijden. Het 
oude verhaal over Romeo en Julia 
maakt volgens Crone duidelijk dat 
pubers zich in de zestiende eeuw 
ook niet aan de regels van hun 
ouders hielden en onverantwoorde 
risico’s namen. Puberhersenen 
hebben altijd anders gewerkt dan 
hersenen van volwassenen. 
 

5  ’s Avonds niet naar bed willen 
en ’s ochtends niet eruit, een 
bekend verschijnsel bij pubers, 
zorgt bijvoorbeeld vaak voor 
onenigheid. Naarmate kinderen 
ouder worden, begint het hormoon 
dat het gevoel van slaap veroor-
zaakt, steeds later te werken. Ze 
gaan dus niet vroeg naar bed, want 
ze zijn nog helemaal niet moe. Wat 
dat betreft beginnen ze steeds meer 
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op volwassenen te lijken. Maar 
omdat hun lichaam nog in de groei 
is en energie nodig heeft, hebben 
ze wél meer slaap nodig dan vol-
wassenen. Het is dan ook logisch 
dat ze zich ’s ochtends verslapen 
en dat ze in het weekend heel lang 
uitslapen. Zo lopen ze tijdens een 
schoolweek een blijvend slaaptekort 
op, omdat schooltijden nu eenmaal 
zijn afgestemd op de werktijden van 
volwassenen. 
 

6  Pubers wekken de indruk dat ze 
veel dingen goed tegelijk kunnen: 
telefoneren, msn’en, brommer 
rijden …, maar dat blijkt niet uit de 
onderzoeksgegevens. Multitasken 
vereist een heel goed werkgeheu-
gen en juist dat is bij pubers nog in 
ontwikkeling. Je moet informatie in 
én uit je hoofd kunnen houden 
(filteren), want alleen dan kun je 
doelgericht een opdracht uitvoeren. 

Je moet op tijd kunnen remmen en 
stoppen en op tijd bepalen welke 
informatie belangrijk is en welke 
niet. Pubers moeten juist niet aan te 
veel prikkels tegelijk blootgesteld 
worden als ze een opdracht moeten 
uitvoeren, want dat kunnen hun 
hersenen nog niet aan. 
 

7  De puberteit is een bijzondere 
fase met veel creativiteit, vinding-
rijkheid en idealisme. Pubers kun-
nen wonderbaarlijk goed technische 
apparaten aan de praat krijgen en 
originele oplossingen bedenken. 
Crone: “We weten het niet zeker, 
maar waarschijnlijk krijgt die 
creativiteit de ruimte, juist doordat 
gedachten en informatie nog niet 
goed worden geremd. We zouden 
graag willen weten of de puberteit 
dan ook de ideale tijd is om 
bijvoorbeeld sportieve en muzikale 
vaardigheden te ontwikkelen.” 

 
Naar een artikel van Malou 
van Hintum 
www.volkskrant.nl, 18 
oktober 2008 

 
 

1p 10 De vet gedrukte regels boven de tekst geven de inleiding aan.  
Wat is de bedoeling van deze inleiding? 
Deze inleiding geeft 
A de opbouw van de tekst aan. 
B een conclusie vooraf. 
C verhelderende voorbeelden over het onderwerp van de tekst. 
 

1p 11 Wat is het verband tussen alinea 1 en 2? 
Alinea 2 beschrijft 
A een gevolg van alinea 1. 
B een oorzaak van alinea 1. 
C een tegenstelling met alinea 1. 
D een voorbeeld bij alinea 1. 
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1p 12 Een schrijver kan gebruik maken van feiten in de tekst, maar hij kan ook 
gebruik maken van zijn eigen mening of de mening van een deskundige. 
Wat tref je aan in alinea 2? 
A alleen de mening van de schrijver 
B alleen feiten 
C feiten en de mening van de schrijver 
D feiten en de mening van een deskundige 
 

1p 13 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van alinea 6? 
A Brommer rijdende pubers 
B Goed werkgeheugen bij pubers 
C Informatie filteren 
D Werkgeheugen in ontwikkeling 
 

1p 14 Welke van de onderstaande beweringen over pubers is juist? 
A Puberhersenen werken anders dan de hersenen van volwassenen. 
B Pubers hebben vooral in het weekend een slaaptekort. 
C Pubers luisteren nooit naar hun ouders. 
D Pubers zijn goed in multitasken. 
 

1p 15 Wat is de bedoeling van alinea 7?  
In alinea 7 wil de schrijver 
A een advies geven. 
B een conclusie geven. 
C een nieuw gegeven toevoegen. 
D een toekomstverwachting uitspreken. 
 

1p 16 Een schrijver heeft altijd een doel met een tekst. 
Wat is het voornaamste doel van de schrijver van deze tekst? 
A de lezer amuseren met een leuk verhaal over puberende jongeren 
B de lezer informeren over het gedrag van jongeren in de puberteit 
C de lezer overhalen om het boek ‘Het puberende brein’ te kopen 
D de lezer overtuigen dat pubers niets aan hun gedrag kunnen doen 
 

1p 17 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer? 
A Het boek ‘Het puberende brein’ is een aanrader voor alle ouders en 

opvoeders. 
B Het boek ‘Het puberende brein’ is sinds kort op de markt gebracht 

door Eveline Crone. 
C Het onderzoek van psychloge Eveline Crone geeft inzicht in het 

onberekenbare gedrag van jongeren. 
D Uit onderzoek van psychloge Eveline Crone blijkt dat er verschillen in 

gedrag zijn tussen jongens en meisjes. 
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Tekst 3 

 

We worden dom van internet 
 

1  Het voortdurend gezap en 
geklik van link naar link en 
website naar website leidt ertoe 
dat mensen van nu zich altijd 
opgejaagd voelen. Ze verliezen 
hun vermogen zich te concentre-
ren en dieper na te denken. 
Internet stimuleert oppervlakkig-
heid. Dat beweert de Ameri-
kaanse schrijver Nicholas Carr. 
 

2  Nicholas Carr ontdekte een 
tijdje geleden dat hij niet meer kan 
lezen. De Amerikaanse schrijver 
heeft het gevoel dat iets of iemand 
met zijn hersenen knoeit en zijn 
geheugen opnieuw inricht. Carr 
denkt niet meer zoals hij altijd 
dacht. “Niet dat ik mijn verstand 
verlies, voor zover ik dat kan 
overzien, maar het verandert wel.” 
Hij is zich daarvan het sterkst 
bewust als hij een boek probeert te 
lezen. Dat lukt niet meer. Voorheen 
kon hij zich laten meeslepen door 
een goed verhaal, nu is hij binnen 
enkele pagina’s afgeleid. Als Carr 
snapt wat er aan de hand is, 
verhuist hij van de stad naar een 
hut in de bergen van Colorado en 
schrijft, afgesneden van tv en 
internet, in alle rust een lang en 
diep doordacht boek. 
 

3  In dat boek met de titel ‘The 
Shallows – What Internet is Doing 
to our Brains’ (vertaald: De 
ondiepten – Wat internet met onze 
hersenen doet) beweert Carr dat we 
dom worden van internet. Elke dag 
struinen we tientallen websites af, 
plaatsen we doorlopend berichtjes 

op Hyves en kijken we elke paar 
minuten naar onze e-mail. Dat doet 
iets met ons brein. Zo’n twintig jaar 
geleden dachten wetenschappers 
nog dat onze hersenen, als we 
eenmaal volwassen waren, niet 
meer konden veranderen. Nu weten 
neurologen en biologen dat ons 
brein zich wel degelijk aanpast. 
Heel letterlijk zelfs. Simpel gezegd: 
de ene kwab groeit, de andere 
krimpt. Zoals je spieren kunt 
kweken, zo ongeveer train je ook je 
hersenen. 
 

4  “Internet heeft veel goeds ge-
bracht”, erkent Carr. Nagenoeg alle 
informatie is binnen handbereik. 
Maar het valt te bezien of we er 
alleen maar beter van worden. We 
leven zo intensief met moderne 
media (kranten, radio, televisie, 
internet, mobiel internet), dat onze 
hersenen veranderen. Altijd en 
overal zijn we voor iedereen en 
alles bereikbaar. Die overvloed ver-
andert onze manier van denken. 
Maar de technologie néémt ook. 
Dat weten we al sinds de Griekse 
wijsgeer Socrates (470-399 vóór 
Christus), die in zijn tijd bang was 
dat we ons geheugen zouden 
verliezen als we leerden schrijven. 
Met de komst van klokken werd het 
natuurlijke ritme van de zon en de 
maan minder belangrijk. Sinds we 
met behulp van de Tom Tom onze 
weg vinden, kunnen we ons veel 
minder met onze eigen intuïtie 
oriënteren. 
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5  Maar alle veranderingen door de 
eeuwen heen zijn volgens Carr 
peanuts vergeleken bij de gevolgen 
van internet. Als we online zijn – 
dat zijn we bijna allemaal steeds 
vaker – laten we ons steeds 
afleiden. We hunkeren zo naar 
nieuws en informatie, dat we altijd 
op scherp staan. We vliegen van 
website naar website en worden 
steeds weer verleid verder te 
klikken. We volgen een link … en 
nóg een link. Áls we al terugkomen 
bij het artikel dat we lazen, zijn we 
vergeten waarover het ging. 
 

6  Maar we lézen toch op internet? 
Volgens Carr is het ontnuchterende 
antwoord: “Nee, we lezen niet. We 
scannen websites, zoals we 
krantenkoppen lezen, alleen maar 
ernaar kijken, daarna meteen 
doorzappen naar onderaan de 
pagina. Anders dan je zou denken, 
is dit geen onbedoeld en slecht 

gebruik van internet. Het is zo 
ontworpen. Internet is juist afleiding 
– van het een naar het ander.” 
 

7  Carr schrijft in zijn boek: “Als we 
internet op gaan, gaan we een 
omgeving binnen die oppervlakkig 
lezen, denken en leren stimuleert. 
Het is best mogelijk diep te denken 
terwijl je op internet zit, zoals je ook 
oppervlakkig kunt denken terwijl je 
een boek leest. Maar dat is niet het 
soort denken dat de internettech-
nologie aanmoedigt en beloont. We 
worden, kortom, oppervlakkig. We 
kunnen alles weten, maar weten 
van heel veel bar weinig. Dat wordt 
steeds erger. Ons kortetermijn-
geheugen wordt zodanig overvoerd 
met informatie en impulsen dat we 
minder opslaan in ons langetermijn-
geheugen. Internet is het medium 
van vergeetachtigheid. Misschien 
voelen we ons wel slimmer, we zijn 
het niet.” 

 
Naar een artikel van Henk 
Blanken 
Eindhovens Dagblad, 31 juli 
2010 

 

1p 18 De tekst begint met een vet gedrukte inleiding. 
Wat is het doel van deze inleiding? 
A een geschiedenis vooraf geven van het onderwerp van de tekst 
B een indruk geven van wat het onderwerp van de tekst is 
C een uitleg geven over de opbouw van de tekst 
 

1p 19 Wat is het verband tussen alinea 2 en 3?  
A Alinea 2 en 3 vormen een opsomming. 
B Alinea 2 en 3 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 3 geeft een uitwerking van wat er in alinea 2 wordt verteld. 
D Alinea 3 noemt een voorbeeld bij wat er in alinea 2 wordt verteld. 
 

1p 20 Van welk verband is er sprake binnen alinea 4? 
A middel-doel 
B oorzaak-gevolg 
C tegenstelling 
D voorwaarde-gevolg  
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1p 21 Een tekst kan bestaan uit: 
1 feiten 
2 de mening van de schrijver 
3 de mening van iemand anders 
Wat tref je aan in alinea 6? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C alleen 3 
D 1, 2 en 3 
 

1p 22 “Internet stimuleert oppervlakkigheid.” (zie inleiding) 
In welke alinea’s kun je de beste verklaring hiervoor lezen? 
A in alinea 1 en 2 
B in alinea 3 en 4 
C in alinea 4 en 5 
D in alinea 6 en 7 
 

1p 23 Wat is de bedoeling van de laatste alinea? 
A een advies geven 
B een conclusie geven 
C een grappig voorval noemen 
D een nieuw gegeven aan de tekst toevoegen 
 

1p 24 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer?  
A Dankzij internet krijgen we in enkele muisklikken alle informatie van de 

hele wereld binnen handbereik. 
B Internet heeft vergeleken bij alle veranderingen in de geschiedenis de 

meest ingrijpende gevolgen gebracht. 
C Volgens de Amerikaanse schrijver Carr stimuleert de werking van 

internet afleiding en oppervlakkigheid. 
D Wie veel op het internet verkeert, verliest het vermogen zich nog echt 

op een boek te concentreren. 
 

1p 25 Een schrijver heeft altijd een doel met een tekst. 
Wat is de belangrijkste bedoeling van de schrijver van deze tekst? 
A de lezer een mening geven over de gevolgen van het voortdurend 

gebruik van internet 
B de lezer een toekomstverwachting geven over het gebruik van internet 
C de lezer informeren over het gebruik van internet 
D de lezer overhalen het boek ‘The Shallows – What Internet is Doing to 

our Brains’ te lezen 
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Let op: dit examen gaat verder op de volgende pagina. 
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Tekst 4 

 
 
 

 
 

Adopteer nu een stuk wad voor slechts € 5,- per jaar! www.wadoptie.nl 
 

Een stuk wad cadeau? 
 
Ja, dat leest u goed. U kunt nu een stuk wad cadeau geven! Aan een ander, 
of aan uzelf. Een stukje zeehondenplaat bijvoorbeeld, of een paar vierkante 
meter kwelder. Da’s niet alleen een mooi nieuwjaarsgeschenk, maar ook een 
belangrijke gift. 
Want alleen met bijdragen van waddenfans zoals u kunnen wij dit unieke 
natuurgebied beschermen. En die bescherming is hard nodig, want de 
Waddenzee blijft kwetsbaar. Kijk dus snel op www.wadoptie.nl. Voor slechts 
€ 5,- per jaar kunt u vijf hectare wad adopteren. U kiest zelf welk stuk u wilt. 
Een prachtcadeau: uw eigen stukje Waddenzee. 

Wadoptie 
Adopteer een stuk wad! 
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1p 26 Op de foto zie je mensen (op het strand) bij de Waddenzee lopen. 
Wat heb je nog meer nodig dan deze foto om het doel van deze 
advertentie te begrijpen? 
A Niets, de foto van het wad en de mensen is voldoende. 
B De tekst in de foto. 
C De tekst in de foto en het logo van de Waddenvereniging rechtsboven. 
D De tekst in de foto en de tekst in de balk onderaan. 
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Schrijfopdracht 

 
Schrijfopdracht: sollicitatiebrief 
Je bent bijna klaar met je examen, maar je hebt geen zin om thuis te gaan 
zitten totdat je weer aan je nieuwe opleiding kunt beginnen. 
Je besluit daarom op zoek te gaan naar een baantje om wat geld te 
verdienen. 
In de supermarkt SuperdeSuper in jouw woonplaats hangt deze 
advertentie: 
 
 
De functie: hulpkracht 
De ideale banen om lekker bij te verdienen voor een nieuwe scooter, iPod 
of een nieuw mobieltje, om uit te gaan … Je kunt in de avond en op de 
zaterdag bij ons terecht. Afhankelijk van je interesses en capaciteiten kom 
je te werken als kassamedewerker, op de afdeling ‘Vers’ of op de afdeling 
‘Houdbaar’. 
 
Wat bieden we? 
Je gaat werken in een gezellig team van collega’s. Naast het vullen van 
de schappen en het werken aan de kassa, valt er ook genoeg te lachen. 
Ook naar onze klanten graag, want we zeggen niet voor niets ‘graag 
gedaan’. 
 
Wat vragen we? 
Je hebt een positieve, actieve houding en je vindt het leuk om klanten te 
helpen. Samen met je collega’s vul je de vakken op een nette en vlotte 
manier. Als kassamedewerker zorg je ervoor dat de artikelen op een 
correcte wijze door de klant worden afgerekend. 
 
 
Je besluit om op één van de bovenstaande vacatures te schrijven. 
 

12p 27 Schrijfopdracht 
Schrijf een keurige sollicitatiebrief naar de SuperdeSuper. 
Bedenk zelf een volledig adres. 
Neem hierin de volgende onderdelen op: 
 Leg uit op welke baan je solliciteert. 
 Noem de plaats van de SuperdeSuper waarnaar jij solliciteert. 
 Geef een korte omschrijving van de opleiding die je nu volgt. 
 Geef aan welke werkervaring je al hebt. 
 Noem twee positieve punten van jezelf waaruit blijkt dat je geschikt 

bent voor deze baan. 
 Geef aan in welke weken en op welke dag(en) jij beschikbaar bent. 
 Vraag om een reactie. 
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Voor de uitwerking van deze opdracht hoef je geen lijst met persoonlijke 
gegevens (CV) bij te voegen. 
Let er op dat je alles vermeldt in je sollicitatiebrief en dat je een goede 
indeling maakt. 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van 
dit examen. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 

 
 1 A B C D 

 
 2 A B C D 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 10 A B C 

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 3 

 
 18 A B C 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 26 A B C D 
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Schrijfopdracht 

 
 27  ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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BB-0011-a-12-1-o 

Examen VMBO-BB 

2012 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 27 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 21 mei
9.00 - 10.30 uur
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Tekst 1 

 

Kusje op de zere plek 
 

1  Het Juliana Kinderziekenhuis 
(JKZ) in Den Haag gaat als eerste in 
Nederland hypnose toepassen bij 
patiënten. Hypnose is een toestand 
van diepe ontspanning. Daardoor 
kan iemand zich sterk concentreren 
en ontdekken hoe klachten en pro-
blemen zijn ontstaan, hoe en waar 
ze precies worden ervaren en hoe 
men ze vervolgens kan verminderen 
of oplossen. Kan hypnose pijn ver-
lichten of is het slechts een 
placebo: een fopmiddel? 

2  “Denk aan een gebeurtenis of een 
verhaal waar je je heel prettig bij voelt. 
Als je van Harry Potter houdt, stel je 
dan voor dat je hem heel precies voor 
je ziet. Laat hem dan zijn magische 
krachten inzetten op de plek waar jij 
pijn hebt. Zo zou een hypnose kunnen 
verlopen voor een kind dat in de stoel 
zit bij de tandarts”, zegt psychiater 
Henri Berk van de Nederlandse 
Vereniging voor Hypnose (NVH). De 
NVH is een vereniging van 350 
hulpverleners (zoals tandartsen, 
huisartsen en psychiaters) die hypnose 
toepassen bij hun behandelingen. 

3  “Hypnose is een vorm van dag-
dromen. Mensen zijn niet helemaal 
weg, ze blijven op hun hoede. Hyp-
nose ‘doet’ niets met je. Dat is wel het 
beeld dat we hebben door de trucs van 
hypnotiseurs met hun voorstellingen 
waarbij goochelarij en verbeelding zijn 
vermengd.” Hypnose heeft een slechte 
naam gekregen door mensen als Rasti 
Rostelli, die met spectaculaire shows 
door het land trokken. Toneelhypnose 
is echter iets heel anders. Ze halen 
een grote groep makkelijk te beïn-
vloeden mensen op het toneel en laten 
deze mensen rare kunstjes doen. Zo 
ontstaat een fout beeld. 

4  Psychiater Berk heeft hypnose 
toegepast bij patiënten met angst-
klachten. “Voor mensen met een 
ernstige depressie of verwardheid 
werkt het niet. Hypnose werkt goed op 
de beleving van een ziekte. Maar je 
kunt de ziekte er niet mee genezen. 
Het is een extreme afleiding van de 
klacht. Een manier om de reguliere 
behandeling te vergemakkelijken”, 
aldus Berk. 

5  Het plan om hypnose in te zetten 
bij zieke kinderen is volgens psycho-
loog Merckelbach een uitstekend plan. 
“Het is geen wondermiddel. Maar uit 
studies blijkt dat hypnose helpt kinde-
ren te kalmeren voordat ze een MRI-
scan ingaan of een beenmerg-
transplantatie ondergaan. Bij migraine- 
en astma-aanvallen helpt hypnose 
zelfs om de medicijnen te vermin-
deren. De patiënt heeft namelijk het 
idee dat hij controle krijgt over de 
situatie en dat geeft rust.” 

6  De stichting Skepsis kijkt kritisch 
naar de alternatieve manieren van 
behandelen. “Hypnose in handen van 
onverantwoordelijke mensen kan tot 
grote ongelukken leiden”, zegt Jan 
Willem Nienhuys, lid van deze stich-
ting. Hypnose leent zich namelijk 
gemakkelijk voor misbruik. ”Amateurs 
laten mensen hele verhalen vertellen 
over hun vorige leven. Het gevolg kan 
zijn dat mensen door hun ‘bekente-
nissen’ bijvoorbeeld ten onrechte in de 
gevangenis terecht komen.” Nienhuys 
zegt niet dat hypnose onzin is. 
“Mensen kunnen zich ontspannen en 
dat heeft effect." 

7  Nienhuys denkt dat hypnose in een 
kinderziekenhuis een positieve rol kan 
spelen. “Kinderen zijn gemakkelijk te 
beïnvloeden. Ze geloven ook in 
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Sinterklaas. Hypnose is dan het alter-
natief voor ‘het kusje op de zere plek’. 
Van sommige alternatieve middelen 
weten wij van Skepsis dat ze 100 
procent onzin zijn. Hypnose is een 

randgeval. Het is geen onzin, maar 
moet wel worden toegepast door 
mensen die daarvoor opgeleid zijn en 
dus heel duidelijk weten waar ze mee 
bezig zijn.” 

 
Vrij naar een artikel van Monique Prins en Joep Trommelen, 
Brabants Dagblad, 31 augustus 2010 
 
 
 

1p 1 De tekst begint met een vet gedrukte inleiding. 
Wat is het doel van deze inleiding? 
A een indruk geven van wat het onderwerp van de tekst is 
B een persoonlijke mening geven over het tekstonderwerp 
C een samenvatting geven van de rest van het artikel 
D iets vertellen over de opbouw van de tekst 
 

1p 2 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van alinea 3? 
A Goochelarij 
B Harry Potter 
C Trucs 
D Vormen van hypnose 
 

1p 3 In een tekst staan feiten, meningen van anderen en meningen van de schrijver. 
Wat tref je aan in alinea 5? 
A alleen feiten 
B alleen feiten en de mening van de schrijver 
C alleen feiten en de mening van een ander 
D feiten, de mening van de schrijver en die van een ander 
 

1p 4 Wat is het verband tussen alinea 5 en 6? 
A Alinea 5 en 6 vormen een opsomming. 
B Alinea 5 en 6 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 6 noemt een gevolg van wat er in alinea 5 wordt verteld. 
D Alinea 6 noemt een voorbeeld bij wat er in alinea 5 wordt verteld. 
 

1p 5 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer? 
A Hypnose heeft een slechte naam gekregen door spectaculaire 

hypnoseshows. 
B Hypnose tijdens een behandeling in een ziekenhuis heeft slechts een 

placebo-effect. 
C Hypnose wordt in het JKZ, als eerste ziekenhuis in Nederland, toegepast bij 

patiënten. 
D Hypnose zou bij patiënten in een ziekenhuis pijn kunnen verlichten en angst 

verminderen. 
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1p 6 Een tekst is altijd met een of meer bedoelingen geschreven. 
Wat is de voornaamste bedoeling van deze tekst? 
A amuseren met een leuk verhaal over het verlichten van pijn bij patiënten 
B informeren over een nieuwe manier van pijn verlichten in een ziekenhuis 
C overhalen om je ook te laten behandelen in het Juliana Kinderziekenhuis in 

Den Haag 
D overtuigen dat hypnose gebruikt moet worden om je pijn te verlichten tijdens 

een ziekenhuisbehandeling 
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Tekst 2 

 

Ontwikkelingshulp kun je zelf doen 
 

1  Iedere keer als een nieuwe rege-
ring moet gaan bezuinigen, wordt er 
al snel geroepen dat ‘er wel wat min-
der geld naar Ontwikkelingshulp 
kan’. Grote groepen mensen in de 
samenleving gaan dan op hun ach-
terste benen staan en spreken er 
schande van. Ook in 2010 kwamen 
de ministers met een voorstel om 
maar liefst 900 miljoen euro aan 
ontwikkelingshulp te schrappen. Er 
klonken veel protesten. Het meest 
opvallend was de reactie van een 
groep bekende ondernemers en 
zakenmensen: “Dan gaan we het 
maar zelf doen!”, was hun stellige 
voornemen. 

2  “Dit is leuker dan geld verdienen! 
Veel leuker zelfs”, zegt Carel van Bem-
melen. Samen met een groep onder-
nemers en zakenmensen lanceerde hij 
gisteren zijn plan. De groep die zich 
Katakle noemt, wil in zeven jaar de 
honger in het Afrikaanse land Benin 
uitroeien. “Daarvoor is tot 2019 maar 1 
miljoen euro per jaar nodig”, zegt Van 
Bemmelen. “Als je het uitrekent, is het 
echt belachelijk weinig. Met acht euro 
per jaar kun je één persoon voor altijd 
van honger verlossen.” 

3  Van Bemmelen is onder meer 
directeur van Neerlands Glorie (van de 
reclame “U moet de groenten van HAK 
hebben”) en commissaris bij een aan-
tal andere grote Nederlandse bedrij-
ven. Een paar jaar geleden was hij in 
het Afrikaanse land Benin, toen hij 
kennis maakte met ‘The Hunger 
Project’ (het Honger Project). “Dat zat 
zo goed in elkaar; als het een bedrijf 
was geweest, had ik het meteen ge-
kocht”, zegt hij. “Het idee om ontwikke-
lingshulp bedrijfsmatig aan te pakken 
liet mij niet los en dus richtte ik de 

groep Katakle op, die nu bestaat uit 
zo’n vijftig ondernemers, zakenmen-
sen, advocaten en financieel specia-
listen. We noemen ons het ‘alternatie-
ve Ministerie voor Ontwikkelings-
samenwerking’ en richten ons nu nog 
volledig op Benin, maar willen op 
termijn verder Afrika intrekken.” 

4  Veel deelnemers aan Katakle zijn 
steenrijk. De meesten hebben hun geld 
verdiend in het bedrijfsleven, zoals de 
miljonair Frans van Seumeren, die ooit 
zijn bedrijf Mammoet Transport ver-
kocht. Als lid van de Quote 500 (de 
ranglijst van 500 rijkste Nederlanders) 
bereiken hem vaker hulpverzoeken. 
Over elk verzoek denkt hij lang na voor 
hij er eventueel geld in stopt. “Ik blijf 
een ondernemer. Het moet geen bo-
demloze put zijn waar ik mijn geld in 
gooi, er moet wel wat voor terugko-
men. Benin is een goed project. Ik ben 
daar gaan kijken en het mooie is dat 
de mensen het zelf moeten doen. Dit 
werkt. Ze leren om zichzelf te redden. 
Je geeft mensen trots en eigenwaarde, 
dan gaan ze beter functioneren en 
daarmee verbeteren ze hun eigen 
omstandigheden.” 

5  Van Seumeren was zeker niet de 
enige die zijn portemonnee trok. “Dit 
jaar staat de teller al op zeven à acht 
ton”, zegt Van Bemmelen. “Maar we 
willen in sneltreinvaart nog eens 150 
ondernemers en bedrijven mobiliseren 
om ons te steunen.” Katakle zet niet in 
op grote projecten zoals het aanleggen 
van wegen in grote steden. De groep 
ziet meer in het neerzetten van open-
bare gebouwen met meerdere functies, 
zoals een school, een medische post 
en een kleine bank. Daar leren de 
mensen over aidspreventie, onder-
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nemersvaardigheden en landbouw-
technieken. 

6  Het grote verschil met het echte 
Ministerie voor Ontwikkelingssamen-
werking is dat Katakle rechtstreeks 
met de mensen werkt waar het geld 
voor bedoeld is. Van Bemmelen legt 
uit: “Zo blijft er nergens geld hangen 
bij mensen die het niet nodig hebben. 

Als de overheid geld geeft aan een 
ander land, zit er voor je het weet in-
eens honderd man te rapporteren. 
Waarom? Die kosten alleen maar geld 
en ze doen niets nuttigs. Met een team 
van twaalf personen bereiken wij nu al 
300.000 mensen. Zonder overbodige 
ambtenaren die geld slurpen, veel tijd 
kosten en weinig resultaat boeken.” 

 
Vrij naar een artikel van Edward Deiters, 
www.depers.nl, maandag 8 november 2010 
 
 
 

1p 7 De tekst begint met een vet gedrukte inleiding. 
Wat is het doel van deze inleiding? 
A een grappig voorbeeld geven 
B een persoonlijke mening geven over het tekstonderwerp 
C een uitleg geven over de opbouw van de tekst 
D iets vertellen over de voorgeschiedenis van het onderwerp 
 

1p 8 Welk kopje geeft het beste de inhoud van alinea 2 weer? 
A Benin 
B Geld verdienen 
C Katakle 
D Ontwikkelingshulp 
 

1p 9 In een tekst staan feiten, meningen van anderen en meningen van de schrijver. 
Wat tref je aan in alinea 3? 
A alleen feiten 
B alleen feiten en de mening van de schrijver 
C alleen feiten en de mening van een ander 
D feiten en de mening van de schrijver en die van een ander 
 

1p 10 Wat is de bedoeling van de laatste alinea? 
A alleen een advies geven 
B alleen een conclusie geven 
C alleen een samenvatting geven 
D een advies, een conclusie en een samenvatting geven 
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1p 11 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A Als reactie op de bezuinigingen van de overheid heeft een groep 

zelfstandige ondernemers besloten om zelf in Benin (Afrika) aan 
ontwikkelingshulp te gaan doen. 

B Carel van Bemmelen, de oprichter van de hulpgroep Katakle, vindt het 
werken voor ontwikkelingshulp veel leuker dan zelf geld verdienen. 

C Grote groepen mensen spreken er schande van dat de overheid in 2010 
voor maar liefst 900 miljoen euro op ontwikkelingshulp wil bezuinigen. 

D Het Katakleproject in Benin is goed, omdat er een beroep wordt gedaan op 
ministers en ambtenaren van Ontwikkelingssamenwerking. 

 
1p 12 Een tekst wordt altijd met een bepaald doel geschreven. 

Wat is het voornaamste doel van deze tekst? 
A amuseren met een leuk verhaal over ontwikkelingshulp 
B informeren over een nieuwe manier van ontwikkelingshulp 
C overhalen om geld te geven voor ontwikkelingshulp 
D overtuigen van het nut van ontwikkelingshulp 
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Tekst 3 

 

Leeftijdsgrens voor schoonheidsoperaties? 
 

1  We zijn ons allemaal bewust van 
de schade die alcohol kan toebren-
gen aan de hersenen, met name bij 
opgroeiende kinderen. Voor het ko-
pen van een glaasje bier geldt daar-
om in ons land al jaren een mini-
mumleeftijd. Wie zichzelf echter 
knapper wil laten worden door mid-
del van een operatie, een zogenaam-
de cosmetische ingreep, hoeft daar-
voor niet aan bepaalde leeftijdseis 
te voldoen. Sommige mensen vin-
den dat niet logisch en pleiten voor 
een verbod op deze operaties. Ka-
merleden hebben hierover vragen 
gesteld aan de Minister van Volks-
gezondheid. 

2  De Minister van Volksgezondheid 
heeft in zijn antwoord uitgelegd, dat 
een leeftijdsgrens voor dit soort opera-
ties weinig nut heeft. De voornaamste 
reden daarvoor is, dat ze nou eenmaal 
weinig voorkomen bij jongeren onder 
achttien jaar. De enige operaties die 
op heel jonge leeftijd worden uitge-
voerd, zijn correcties van flaporen. Dat 
gebeurt vooral bij kinderen tussen 5 en 
8 jaar. Voor ingrepen bij kinderen tot 
twaalf jaar is altijd toestemming van de 
ouders nodig. Tussen de twaalf en 
zestien jaar moeten de ouders op de 
hoogte zijn van het feit dat hun kind 
geopereerd gaat worden. Vanaf het 
zestiende levensjaar mag de patiënt 
het echter zelf bepalen. De minister 
vindt het niet nodig om daar iets aan te 
veranderen. 

3  Jaarlijks vinden naar schatting 
dertigduizend cosmetische operaties 
plaats, een aantal dat in de loop der 
jaren licht stijgt. Volgens schattingen 
wordt minder dan één procent van de 
ingrepen uitgevoerd bij minderjarigen. 
Pas wanneer dat massaal zou gebeu-

ren, zou je als overheid natuurlijk 
moeten ingrijpen. Maar dat is niet het 
geval. Zelfs in de Verenigde Staten, 
toch het land dat op dit gebied ver 
vooruit loopt op ons, gebeurt maar 2 
procent van de esthetische ingrepen 
bij jongeren onder de 18 jaar. Dat zijn 
ook nog bijna allemaal vrij onschuldige 
neuscorrecties. 

4  Toch heeft de Nederlandse 
Vereniging voor Seksuologie (NVVS) 
gepleit voor een verbod op operaties 
bij jongeren, als die ingrepen geen 
medische noodzaak zijn. Volgens 
Peter Leusink, voorzitter van de NVVS, 
moeten jongeren, en dan vooral 
meisjes, in bescherming worden 
genomen. “Televisie en tijdschriften 
laten een bepaald schoonheidsideaal 
zien. Jonge meisjes groeien op met 
het beeld dat alles er glad en strak uit 
moet zien. Maar op die leeftijd kun je 
de risico’s en de gevolgen van een 
operatieve ingreep, bijvoorbeeld aan je 
borsten, nog niet overzien”, vindt 
Leusink. 

5  Als het aan de NVVS ligt, zijn er 
twee maatregelen nodig. Ten eerste 
moet er een systeem komen waarin de 
gegevens van alle operaties nauwkeu-
rig worden bijgehouden. “Op die ma-
nier kunnen we alles goed in de gaten 
houden: bijvoorbeeld of het aantal 
operaties opvallend stijgt of dat de 
leeftijd van de patiënten lager wordt. 
Dan kunnen we de minister op tijd 
waarschuwen, zodat hij kan ingrijpen.” 

6  Daarnaast vindt de NVVS het erg 
belangrijk dat de media iets doen aan 
het beeld dat ze aan de jeugd laten 
zien. “Het overdreven beeld van wat 
tegenwoordig mooi gevonden wordt, of 
mooi gevonden moet worden, brengt te 
veel jongeren op het verkeerde idee 
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dat ze iets aan zichzelf moeten laten 
verbouwen. Dat is iets waar we ons 
allemaal sterk voor moeten maken: wij, 

de media, de ouders thuis en zeker 
ook de scholen”, besluit Leusink. 

 
Vrij naar een artikel van Margreet Vermeulen, 
www.volkskrant.nl, 31 augustus 2007 
 
 

1p 13 Met wat voor soort inleiding begint deze tekst? 
De tekst begint met 
A een aankondiging het onderwerp van de tekst. 
B een grappig voorbeeld om aandacht te trekken. 
C een uitleg over hoe de tekst is opgebouwd. 
D een waarschuwing vooraf over het onderwerp van de tekst. 
 

1p 14 Wanneer je deze tekst leest, kom je meningen tegen van de Minister van 
Volksgezondheid en van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. 
Welke conclusie kun je trekken? 
A Zij hebben het over andere zaken. 
B Zij zijn het helemaal met elkaar eens. 
C Zij zijn het een beetje met elkaar eens. 
D Zij zijn het niet met elkaar eens. 
 

1p 15 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van alinea 3? 
A De Verenigde Staten 
B Dertigduizend operaties 
C Ingrepen bij minderjarigen 
D Onschuldige neuscorrecties 
 

1p 16 Een tekst kan bestaan uit: 
1 feiten 
2 de mening van de schrijver 
3 de mening van deskundigen / iemand anders. 
Wat tref je aan in alinea 3? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
 

1p 17 Wat is het verband tussen alinea 5 en 6? 
A Alinea 5 en 6 vormen een opsomming. 
B Alinea 5 en 6 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 6 noemt een gevolg van wat er in alinea 5 wordt verteld. 
D Alinea 6 noemt een voorbeeld bij wat er in alinea 5 wordt verteld. 
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1p 18 Wat is de bedoeling van de laatste alinea? 
A alleen een advies geven 
B alleen een conclusie geven 
C alleen een samenvatting geven 
D een advies, een conclusie én een samenvatting geven 
 

1p 19 Een schrijver heeft altijd een doel met een tekst. 
Wat is het belangrijkste doel van deze tekst? 
A amuseren 
B informeren 
C overtuigen 
D waarschuwen 
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Tekst 4 

 

Nieuwe maatregel tegen spijbelen 
 

1  Spijbelen is een bekend pro-
bleem onder schoolgaande jeugd. 
Met name in de leeftijdsgroep van 
zestien- en zeventienjarigen is de 
uitval groot. Er wordt steeds ge-
zocht naar een succesvolle aanpak, 
omdat het belang van een afgeronde 
schoolopleiding enorm is. In een on-
zekere economie en een moeilijke 
arbeidsmarkt kan een diploma van 
beslissende betekenis zijn. In Rot-
terdam is men gestart met de invoe-
ring van een nieuwe landelijke maat-
regel: ouders van spijbelende tie-
ners lopen het risico hun kinderbij-
slag te verliezen. 

2  Leerplichtambtenaren in Rotterdam 
passen deze maatregel al sinds 1 juli 
2010 toe. Dat gebeurt echter niet zo-
maar bij ieder spijbelend kind. Het is 
een laatste middel dat leerplichtambte-
naren kunnen inzetten. “Als het ouders 
en jongeren niet lukt om een einde te 
maken aan het schoolverzuim, on-
danks voorlichting, ondanks maatrege-
len om dat te voorkómen én hulp, geeft 
de leerplichtambtenaar een waarschu-
wing,” vertelt Karin van Wylick, team-
leider Leerplicht van de dienst Jeugd, 
Onderwijs en Samenleving. 

3  “Wanneer er dan nog steeds niets 
verbetert, gaan de leerplichtambtena-
ren het gesprek aan met de ouders.” 
Tijdens dit gesprek wordt een officieel 
contract opgesteld, waarin alle betrok-
kenen afspraken maken die moeten 
leiden tot verbetering. Komen de ou-
ders deze afspraken niet na? Dan stort 
de Sociale Verzekeringsbank de kin-
derbijslag niet meer op de rekening. 

4  Voor wie is de maatregel bedoeld? 
“Het gaat hierbij om zestien- en 

zeventienjarige jongeren die heel vaak 
spijbelen.” Karin van Wylick benadrukt 
dat alleen ouders die zelf niets doen 
tegen het spijbelen, te maken kunnen 
krijgen met de maatregel. Het korten 
op de kinderbijslag is een hulpmiddel 
om kinderen weer in de schoolbanken 
te krijgen en is niet bedoeld om ouders 
te straffen. “We gaan een alleenstaan-
de moeder die er alles aan doet om 
haar kind naar school te krijgen, niet 
de kinderbijslag afnemen. Het gaat 
vooral om ouders die het nut van 
onderwijs niet inzien. Door te korten op 
de kinderbijslag, hopen we dat deze 
vaders en moeders hun kinderen wel 
zullen stimuleren om naar school te 
gaan.” 

5  Rotterdam voerde als een van de 
eerste steden de maatregel in. Dit 
zorgde nog wel voor de nodige discus-
sie onder leerplichtambtenaren. “Zij 
vinden het lastig om de ‘baas’ te spe-
len over de portemonnee van iemand 
anders”, vertelt Karin van Wylick. 
“Uiteraard dragen zij deze verantwoor-
delijkheid om de kinderbijslag te blok-
keren niet alleen.” 

6  Of de maatregel effect zal hebben, 
is nu nog niet te zeggen. Daarvoor is 
deze aanpak nog te kort geleden inge-
voerd. “We zijn natuurlijk heel nieuws-
gierig hoe vaak we daadwerkelijk tot 
het inhouden op de kinderbijslag moe-
ten overgaan.” In december bekijkt de 
dienst Jeugd, Onderwijs en Samen-
leving hoe vaak de maatregel is inge-
zet, wat daarmee is bereikt en hoe de 
Rotterdamse aanpak kan worden 
verbeterd. 

 

Vrij naar een artikel op www.rotterdam.nl, 
26 augustus 2010 
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1p 20 De tekst begint met een vet gedrukte inleiding. 
Wat is het doel van deze inleiding? 
A een indruk geven van wat het onderwerp van de tekst is 
B een uitleg geven over de opbouw van de tekst 
C een persoonlijke mening geven over het onderwerp van de tekst 
D iets vertellen over de geschiedenis van het onderwerp 
 

1p 21 In alinea 3 staat: “Tijdens dit gesprek wordt een officieel contract opgesteld, 
waarin alle betrokkenen afspraken maken die moeten leiden tot verbetering.” 
Wie worden er bedoeld met alle betrokkenen? 
A alleen de leerlingen 
B alleen de ouders 
C alleen de leerplichtambtenaar en de ouders 
D de leerplichtambtenaar, de ouders en de leerlingen 
 

1p 22 Welk kopje geeft de inhoud van alinea 4 het beste weer? 
A Alleenstaande moeders 
B Een hulpmiddel 
C Vaders 
D Zestien- en zeventienjarige jongeren 
 

1p 23 Wat is het verband tussen alinea 4 en 5? 
A Alinea 4 en 5 vormen een opsomming. 
B Alinea 4 en 5 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 5 is een ontkenning van wat er in alinea 4 wordt verteld. 
D Alinea 5 noemt een nieuwe kant van wat er in alinea 4 wordt verteld. 
 

1p 24 In een tekst kunnen feiten, meningen van anderen en meningen van de schrijver 
staan. 
Wat tref je aan in alinea 5? 
A alleen feiten 
B alleen feiten en de mening van de schrijver 
C alleen feiten en de mening van een ander 
D feiten en de mening van een ander en van de schrijver 
 

1p 25 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer? 
A Aan ouders van spijbelende leerlingen wordt de kinderbijslag niet meer 

uitbetaald. 
B In Nederland spijbelen jongeren in de leeftijd van zestien en zeventien jaar 

heel vaak. 
C Rotterdam is gestart met de invoering van een nieuwe landelijke maatregel 

tegen spijbelen. 
D Vanaf juli 2010 wordt er landelijk een nieuwe maatregel tegen spijbelen 

toegepast. 
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1p 26 Een tekst is altijd met een bepaald doel geschreven. 
Wat is het belangrijkste doel van deze tekst? 
A de lezer een mening geven over de spijbelmaatregel in Rotterdam 
B de lezer informatie geven over de uitvoering van de spijbelmaatregel in 

Rotterdam 
C de lezer informatie geven over een landelijke maatregel tegen spijbelen 
D de lezer waarschuwen voor uitvoering van de spijbelmaatregel in Rotterdam 
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Zo houden we grip op griep 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Tekst 5 

 

Jullie worden bedankt! 
 

 
 
Alle huisartsen, assistenten, huisartsenposten, prikkers, zorgverleners in de 
ziekenhuizen, verloskundigen, virologen en andere specialisten, beantwoorders 
van vragen, apothekers, GGD’ers, thuiszorgers, priklijnverdelers, EHBO’ers, 
administratief-, logistiek- en distributiemedewerkers, gemeentepersoneel, 
hulpdiensten, ziekenverzorgers, coördinators, alle vele anderen en – niet te 
vergeten – de troostteddyberen: heel erg veel dank voor jullie, vaak vrijwillige, 
inzet bij de aanpak van de Mexicaanse griep. Het was een enorme klus die 
dankzij íedereen die heeft meegeholpen, succesvol is verlopen. Nogmaals: 
bedankt! 
 
minister Ab Klink 
 

  
 

1p 27 Op de foto zie je een huilend kind met een pleister op de arm bij moeder op 
schoot en een verpleegster. In de kop erboven staat een duidelijke tekst: “Jullie 
worden bedankt!” 
Wie bedankt wie in deze advertentie? 
A De minister van Volksgezondheid bedankt alle uitvoerders van de inenting. 
B De moeder bedankt het kind en de verpleegster. 
C De verpleegster bedankt het kind en de moeder. 
D Het kind bedankt zijn moeder en de verpleegster. 
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Schrijfopdracht 

 
Schrijfopdracht: sollicitatiebrief 
 
Je bent bijna klaar met je examen, maar je hebt geen zin om thuis te gaan zitten 
totdat je aan je nieuwe opleiding kunt beginnen. 
Je besluit daarom op zoek te gaan naar een baantje om wat geld te verdienen. 
In warenhuis Palace in jouw woonplaats hangt deze advertentie: 
 
 

Palace Panini 
 
De kleine take-away-formule met een compleet assortiment broodjes om mee te 
nemen of direct op te eten. De hele dag door vers bereid naar Italiaans recept, 
belegd naar keuze en aangevuld met een assortiment hartige snacks, sappen, 
frisdranken en verse shakes met seizoensfruit. 
We houden van lekker, vers en gezond eten en van medewerkers die met 
plezier staan te koken. De keuken is namelijk onze etalage. Er wordt gekookt en 
gebakken direct onder het oog van onze gasten. Wij zijn op zoek naar 
gemotiveerde medewerkers die ons team komen versterken. 
 
Bij Palace vind je de ideale bijbaan die bovendien goed te combineren is met je 
studie. Je kunt bij ons namelijk op flexibele tijden aan de slag, uiteraard ook in 
de weekenden/avonden. Natuurlijk tegen een prima salaris. Als jij het leuk vindt 
om in een jong en enthousiast team te werken en op zoek bent naar afwisselend 
werk, reageer dan snel! Bij ons kun je direct aan de slag. 
Als medewerker bij ons houd je je onder andere bezig met: 
 het bereiden van verse producten; 
 het informeren en adviseren van onze gasten; 
 het verzorgen en aanvullen van het buffet. 
 
Functie-eisen 
 Je vindt het leuk om in een team te werken. 
 Je hebt een gastgerichte instelling. 
 Je weet van aanpakken. 
 Je bent in staat zelfstandig te werken. 
 Je bent flexibel inzetbaar (beschikbaarheid op koopavond, zaterdag, 

koopzondag en tijdens vakanties is een pre). 
 
aantal uren: 3-38 uur 
 
 
Je besluit om op bovenstaande vacature te schrijven. 
 
 
Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende pagina. 
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12p 28 Schrijfopdracht 
Schrijf een keurige sollicitatiebrief naar Palace Panini, Postbus 451, 9914 AP in 
je eigen woonplaats. 
 
Neem hierin de volgende onderdelen op. 
 Leg uit op welke baan je solliciteert. 
 Noem de plaats van warenhuis Palace Panini waarnaar jij solliciteert. 
 Geef een korte omschrijving van de opleiding die je nu volgt. 
 Geef aan welke werkervaring je al hebt. 
 Noem twee positieve punten van jezelf waaruit blijkt dat je geschikt bent 

voor deze baan. 
 Geef aan in welke maand(en) en op welke dag(en) jij beschikbaar bent. 
 Vraag om een reactie. 
 
Voor de uitwerking van deze opdracht hoef je geen lijst met persoonlijke 
gegevens (CV) bij te voegen. 
Let er op dat je alles vermeldt in je sollicitatiebrief en dat je een goede indeling 
maakt. 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 
 

einde  

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. 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2012 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 

 
 1 A B C D 

 
 2 A B C D 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 
 

Tekst 4 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 27 A B C D 

 
 
Let op: de laatste opdracht van dit examen begint op de volgende pagina. 
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Schrijfopdracht 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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BB-0011-a-11-1-o 

Examen VMBO-BB 

2011 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 27 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 23 mei
9.00 - 10.30 uur
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Tekst 1 
 
De waanzin van hoog, hoger, hoogst 
 

1  Op 11 september 2001 vlogen 
terroristen in New York met twee 
vliegtuigen dwars door de 417 meter 
hoge Twin Towers. Ze hadden het 
op de twee wolkenkrabbers gemunt, 
omdat ze daarmee de Verenigde 
Staten wilden afpakken waar de 
Amerikanen het meest trots op 
waren: de hoogste gebouwen van 
het land. Jaren later wordt op 
dezelfde plek gebouwd aan een 
nieuwe toren. Die moet maar liefst 
541 meter hoog worden. Waarom 
willen we met onze bouwwerken 
zonodig de lucht in? 

2  De verklaring voor het bouwen van 
hoge flats en wolkenkrabbers is 
logisch. In een klein en drukbevolkt 
gebied is weinig ruimte om te bouwen 
en de ruimte die er is, is vaak 
onbetaalbaar. Toch wil iedereen juist 
dáár wonen en werken. De oplossing 
is bouwen in de hoogte. Duidelijke 
voorbeelden daarvan zijn New York en 
Singapore. Je kent ongetwijfeld het 
beeld van met betonkolossen 
dichtgebouwde steden. 

3  In Nederland is de bouw van 
wolkenkrabbers vergeleken bij deze 
steden tot nu toe wat achtergebleven. 
Meestal blijft die beperkt tot hoge 
kantoorgebouwen aan de rand van een 
stad. Met de hoogte valt het dan ook 
wel mee: het hoogste gebouw is de 
Maastoren in Rotterdam met 165 
meter. De Nederlandse mentaliteit is 
eerder “Doe maar gewoon, dan doe je 
al gek genoeg”, in tegenstelling tot de 
Amerikaanse, volgens welke het niet 
groot, gek en genoeg kan zijn. Boven-
dien hebben steden in ons land aan de 
rand voorlopig nog voldoende ruimte 
om te groeien. Ten slotte is de kwaliteit 
van de grond in Nederland niet overal 
voldoende stevig om dergelijke hoge 
gebouwen overeind te houden. 

4  Des te groter is de opschudding 
als er wel plannen op tafel komen om 
ergens een nieuwe grote kantorenreus 
neer te zetten, zoals in Utrecht. 
Projectontwikkelaars hebben het plan 
opgevat om daar, aan de rand van de 
snelweg A2, het hoogste gebouw van 
Nederland neer te zetten. De Belle van 
Zuylen-toren, genoemd naar de 
bekende 18e eeuwse Utrechtse 
schrijfster, moet 262 meter hoog 
worden. 

5  De kritiek is vernietigend. De 
meningen variëren van “Wat een 
onzin, zo’n toren, er staan al zoveel 
kantoren leeg” tot “Als er al zonodig 
een toren moet komen, dan op zijn 
minst een stuk lager” of “Dan valt onze 
mooie Domtoren helemaal in het niet!” 
De voorstanders zijn ver in de 
minderheid en bevinden zich vooral 
onder architecten en 
projectontwikkelaars. De meeste 
tegenstanders wijzen op 
winkelcentrum Hoog Catharijne in 
dezelfde stad. Dat was in de jaren 60 
en 70 van de vorige eeuw ook een 
omstreden project. Dat is destijds 
ondanks veel tegenstand doorgezet en 
heeft door de jaren heen voor veel 
problemen gezorgd. Binnenkort wordt 
het afgebroken en bijna niemand zal er 
mee zitten. 

6  Dat het echter ook nog gekker kan 
dan in de Verenigde Staten of 
Singapore, bewijzen de Japanners. 
Daar heeft men het plan opgevat om 
een lift te bouwen. Niet zomaar een lift, 
maar een die de aarde verbindt met 
een bemand ruimtestation dat zich in 
een baan om de aarde begeeft. Die lift 
zou maar liefst 36.000 kilometer lang 
worden. Je mag drie keer raden wat 
wij, nuchtere Nederlanders, daarvan 
vinden! 

 
Vrij naar www.trouw.nl, 
31 januari 2009 
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1p 1 De tekst begint met een vet gedrukte inleiding.  
Wat is het doel van deze inleiding? 
Met deze inleiding wil de schrijver 
A de lezer duidelijk maken hoe de tekst is opgebouwd. 
B een samenvatting geven van de rest van de tekst. 
C het belangrijkste onderwerp van de tekst aankondigen. 
D iets vertellen over de geschiedenis van het belangrijkste onderwerp van de 

tekst. 
 

1p 2 Alinea 1 eindigt met de vraag “Waarom willen we met onze bouwwerken zonodig 
de lucht in?” 
In welke alinea staat het antwoord op deze vraag? 
A alinea 2 
B alinea 3 
C alinea 4 
D alinea 5 
 

1p 3 Voor Amerikanen kan het niet groot, gek en genoeg zijn. (zie alinea 3) 
In welke alinea’s wordt aangegeven dat dat voor Nederlanders niet geldt?  
A alinea’s 2 en 3 
B alinea’s 2 en 5 
C alinea’s 2, 3 en 4 
D alinea’s 3, 4 en 5 
 

1p 4 In alinea 3 wordt uitgelegd dat Nederland achtergebleven is als het om 
hoogbouw gaat. 
Welke van de onderstaande oorzaken is daarop niet van toepassing? 
A De kwaliteit van de grond is niet overal voldoende. 
B De mentaliteit in Nederland is anders dan in het buitenland. 
C Er is nog voldoende ruimte aan de randen van de steden om te groeien. 
D Projectontwikkelaars en architecten houden niet zo van die betonkolossen. 
 

1p 5 Welk kopje geeft het beste de inhoud van alinea 4 weer? 
A Kantorenreus 
B Utrechtse schrijfster 
C Projectontwikkelaars 
D Snelweg A2 
 

1p 6 Wat is het verband tussen alinea 4 en 5? 
Alinea 5 beschrijft 
A een oorzaak van alinea 4. 
B een tegenstelling met alinea 4. 
C een uitwerking van alinea 4. 
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1p 7 In een tekst kunnen feiten, meningen van anderen en meningen van de schrijver 
staan. 
Wat tref je aan in alinea 6?  
A alleen feiten 
B alleen feiten en de mening van de schrijver 
C alleen feiten en de mening van anderen 
D feiten, de mening van de schrijver en die van anderen 
 

1p 8 Wat is de bedoeling van alinea 6?  
A een advies geven 
B een conclusie geven 
C een nieuw gegeven toevoegen 
D een waarschuwing geven 
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Tekst 2 
 
Gameverslaafde vlucht voor de werkelijkheid 
 

1  Als Nouri (24) het even moeilijk 
had, zette hij de computer aan om 
een spelletje te spelen. Het was voor 
hem de perfecte manier om de wer-
kelijkheid te ontvluchten. “Ik ben 
begonnen met het spelen van 
games, omdat er in mijn leven heel 
ingrijpende dingen gebeurd zijn. 
Door te gamen hoef ik daar niet de 
hele tijd aan te denken”, vertelt hij 
in het nieuwe boek ‘It’s all in the 
Games’ van verslavingsdeskundige 
Herm Kisjes. Nouri vertelt daarin 
ook dat hij maar moeilijk van de 
computer kon loskomen. “Op een 
bepaald moment deed ik bijna niets 
anders meer, waardoor ik het con-
tact met veel vrienden en vriendin-
nen verloren ben. Nee, mijn sociale 
leven ging er niet op vooruit.” In het 
boek staan nog meer opvallende 
uitkomsten van verschillende 
onderzoeken. 

2  Volgens onderzoeksinstituut IVO is 
bijna tachtig procent van de Neder-
landse jongeren in de eerste vier klas-
sen van het middelbaar onderwijs mi-
nimaal 1 keer per week bezig met het 
spelen van videospelletjes. Naast de 
ontspanning die dat biedt, zijn er zeker 
ook andere positieve gevolgen. In zijn 
boek noemt Kisjes vooral het spelen-
derwijs leren van de Engelse taal, om-
dat die in de meeste spellen gebruikt 
wordt. Verder leren ze in de spelletjes 
te denken in oplossingen, wat ook heel 
leerzaam is. 

3  Maar er zijn ook minder positieve 
effecten van gamen. Uit onderzoek van 
de Universiteit van Amsterdam blijkt 
dat in Nederland zo’n 20.000 jongeren, 
vooral jongens, verslaafd zijn aan 
games. Meestal zijn er andere proble-
men – pesten, eenzaamheid, moeilijke 

situatie thuis – waardoor een tiener 
zijn toevlucht zoekt in de virtuele, na-
gemaakte wereld van de games. Het 
probleem blijft grotendeels verborgen, 
omdat maar weinig verslaafden profes-
sionele hulp zoeken. “Wij zien ze pas 
als het echt de spuigaten uit loopt”, 
zegt Eric de Vos van Verslavingszorg 
Noord-Nederland. “Een gameprobleem 
openbaart zich langzaam. De versla-
ving begint klein zonder dat iemand 
het door heeft.” De meeste instellingen 
krijgen tien tot dertig jongeren per jaar 
binnen. Maar Vos is van mening dat 
het aantal probleemgevallen gaat 
toenemen. 

4  Volgens De Vos zitten de meeste 
probleemgevallen nog gewoon thuis en 
wordt er aan hun verslaving nog geen 
aandacht besteed. “Wat wij hier bin-
nenkrijgen, is het topje van de ijsberg. 
Dat komt voornamelijk doordat wij pas 
iets kunnen doen, als de ouders hun 
kind aanmelden. Daar zit het pro-
bleem: ouders zien vaak pas heel laat 
dat er iets fout zit. Ze zien wel dat hun 
kind heel lang achter de spelcomputer 
zit en ‘weg lijkt van deze wereld’, maar 
ze weten vaak niet hoe ze moeten in-
grijpen”. Een paar tips daarvoor geeft 
het boek van Kisjes ook. 

5  Kisjes zegt onder andere dat 
ouders niet meteen in paniek moeten 
raken als hun kind overmatig gamet. 
Beter is het eerst te kijken hoe vaak hij 
het doet, wat hij speelt en of hij blijft 
doorgaan. “Ouders moeten interesse 
tonen en hun kind vragen stellen: 
Waarom speel je dit spel? Wat beleef 
je daar? Wat is er leuk aan?” Kijk of 
het kind ook nog interesse heeft voor 
andere dingen. Als dat zo is, is het 
probleem nog niet zo groot. Wie wel 
hulp wil inschakelen, kan daarvoor het 
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best eerst naar de huisarts gaan.” Er is 
dus sprake van een groeiend pro-
bleem, maar een deel van de oplos-

sing ligt in eerste instantie bij de 
ouders, die als eerste merken of er iets 
met hun kinderen aan de hand is. 

 
Vrij naar een artikel van Arjen de Boer, 
www.parool.nl, 23 oktober 2009 

 
 

1p 9 De vet gedrukte regels van alinea 1 geven de inleiding aan. 
Wat geeft deze inleiding aan? 
Deze inleiding geeft 
A een historisch overzicht van het onderwerp. 
B een uitleg over de opbouw van de tekst.  
C een verhelderend voorbeeld bij het onderwerp van de tekst. 
D vooraf een samenvatting van het onderwerp. 
 

1p 10 Welke drie voordelen van het spelen van videospelletjes worden er in alinea 2 
genoemd? 
 

1p 11 Wat is het verband tussen alinea 2 en 3?  
A Alinea 2 en 3 vormen een opsomming. 
B Alinea 2 en 3 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 3 noemt een gevolg van wat er in alinea 2 wordt verteld. 
D Alinea 3 noemt een voorbeeld bij wat er in alinea 2 wordt verteld. 
 

1p 12 Welk kopje geeft het beste de inhoud van alinea 3 weer? 
A Gamen 
B Jongens 
C Verslaving 
D Verslavingszorg 
 

1p 13 Een schrijver kan gebruik maken van feiten in de tekst, maar hij kan ook 
gebruikmaken van zijn mening of de mening van een deskundige.  
Wat tref je aan in alinea 3? 
A alleen de mening van de schrijver  
B alleen feiten 
C feiten en de mening van de schrijver 
D feiten en de mening van een deskundige 
 

1p 14 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer?  
A Als het spelen van videospelletjes allesoverheersend wordt, dan ligt 

gameverslaving op de loer. 
B De laatste tijd worden alleen de negatieve gevolgen van het spelen van 

videospelletjes onder de aandacht gebracht. 
C Het spelen van videospelletjes door kinderen moet beter door ouders in de 

gaten gehouden worden.  
D Het spelen van videospelletjes komt voort uit problemen als pesten, 

eenzaamheid en moeilijkheden thuis. 
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1p 15 Een schrijver heeft altijd een doel met een tekst. 
Wat is de voornaamste bedoeling van de schrijver van deze tekst 
A de lezers amuseren met een verhaal van een gameverslaafde 
B de lezers informeren over de gevolgen van het spelen van videospelletjes 
C ouders adviseren om het gamegedrag van hun kinderen beter in de gaten te 

houden 
D ouders waarschuwen dat het aantal gameverslaafden onder jongeren 

ongemerkt toeneemt 
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Tekst 3 
 
Autovrije zondag moet een feestje zijn 
 

1  Het begon lang geleden, in de ja-
ren dertig van de vorige eeuw, als 
een maatregel om het verbruik van 
olie terug te dringen: de autoloze 
zondag. Gedurende één dag in de 
week was autorijden verboden. Om-
dat op zondag het kleinste aantal 
mensen werkt, werd gekozen voor 
die dag. Tegenwoordig heet de dag 
“autovrije” zondag en is het een 
jaarlijks terugkerende gebeurtenis 
in een groeiend aantal steden. Wat 
is er in de afgelopen 70 jaar veran-
derd en heeft zo’n dag nog wel nut? 

2  In 1939 was er in oktober en no-
vember 6 weken lang een verbod op 
‘autorijden zonder volstrekte noodzaak 
op zon- en feestdagen’, zoals het offi-
cieel heette. Nederland stond aan de 
vooravond van de Tweede Wereld-
oorlog en er dreigde een benzine-
tekort. Het tijdelijke verbod hielp om de 
krapte op de brandstofmarkt te door-
staan. In 1956 was er weer een peri-
ode met autoloze zondagen, vanwege 
een oorlog in het Midden-Oosten, 
waardoor de levering van olie aan ons 
land tijdelijk stilviel. 

3  De laatste oliecrisis en daarmee de 
laatste verplichte autoloze zondag da-
teert van 1973. Ook toen werd de olie-
kraan dichtgedraaid en werd benzine 
schaars. De maatregel had overigens 
weinig succes. De meeste mensen die 
eigenlijk op zondag hadden willen rei-
zen, vertrokken gewoon een dag eer-
der en kwamen in de nacht van zon-
dag op maandag pas terug. Zo werd er 
dus niet minder gereden, maar op an-
dere tijden, waardoor er nog net zoveel 
benzine verbruikt werd. Gelukkig was 
de crisis in het voorjaar van 1974 ten 
einde. 

4  Tegenwoordig spreken we van au-
tovrije in plaats van autoloze zondag. 
Het betekent niet dat in het hele land 
geen auto’s de weg op mogen, maar 
dat bepaalde delen van een stad of 
dorp afgesloten worden voor gemotori-
seerd verkeer, met uitzondering na-
tuurlijk van politie, brandweer en am-
bulance. De dag is niet meer verplicht, 
maar een initiatief waaraan mensen 
vrijwillig mee kunnen doen. In steeds 
meer steden in Nederland wordt dit 
soort dagen georganiseerd. Meestal 
gaan ze dan samen met een project 
over het milieu of met een actieweek 
waarin aandacht gevraagd wordt voor 
duurzaam energieverbruik. Een auto-
vrije dag past prima in een dergelijke 
opzet. 

5  De milieubelangen botsen echter 
met de commerciële belangen van bij-
voorbeeld de winkels in de binnen-
steden. Nu de koopzondag aan popu-
lariteit wint, zitten de winkeliers niet te 
wachten op een autovrije zondag. “Dat 
ze iets willen doen voor het milieu vind 
ik prima, maar de gemeente gaat op 
deze manier tegen de eigen plannen 
in. Eerst zeggen ze: we doen zondag 
alle winkels open, daarna zeggen ze: 
iedereen die wil winkelen, moet zijn 
auto thuislaten. Zo hebben wij er toch 
niets aan!”, moppert de voorzitter van 
de winkeliersvereniging in Den Haag. 

6  Jos de Jong, woordvoerder Ver-
keer van de gemeente Den Haag, 
snapt de kritiek niet. “Men moet niet 
denken dat de auto het enige vervoer-
middel is waarmee men kan gaan win-
kelen. Pak de fiets of de tram, of kom 
gewoon te voet.” Hij wijst naar andere 
steden, zoals Amsterdam, waar de au-
tovrije zondag al 10 jaar een succes is. 
“En kijk eens over de grens. In Antwer-
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pen en Brussel maken ze er een bele-
venis van. Er worden complete feesten 
georganiseerd. Straatspellen voor kin-
deren, fietswedstrijden, straattheater, 
optredende bands, noem maar op. Met 
een beetje goede wil maak je van zo’n 
autovrije dag een feestje!”, aldus De 
Jong. 

7  Blijft de vraag of het instellen van 
een autovrije dag wel iets oplevert. 

Wie het klimaat wil beschermen en iets 
wil doen aan de uitstoot van schade-
lijke stoffen in de stad, kan er beter 
voor zorgen dat iedereen elke dag de 
auto laat staan. Dan nog lijkt dit maar 
het begin van de aanpak van het pro-
bleem. Maar elk begin is goed en ver-
dient zeker navolging. 

 
Vrij naar www.wikipedia.nl en www.denhaag.pvda.nl, 
21 augustus 2009 

 
 

1p 16 Wat is de bedoeling van de vet gedrukte inleiding?  
A de aanleiding noemen voor het schrijven van de tekst 
B een indruk geven van het onderwerp van de tekst 
C een samenvatting geven van de tekst 
D een verhelderend voorbeeld geven bij het onderwerp van de tekst 
 

1p 17 Wat is het doel van de tweede alinea?  
Alinea 2 geeft 
A een deel van de geschiedenis van het onderwerp. 
B een oplossing voor het probleem van de tekst. 
C een persoonlijke mening over het onderwerp. 
D een uitleg over de opbouw van de tekst. 
 

1p 18 In een tekst kunnen feiten, meningen van anderen en meningen van de schrijver 
staan. 
Wat tref je aan in alinea 4?  
A alleen feiten 
B alleen feiten en de mening van anderen 
C alleen feiten en de mening van de schrijver 
D feiten, de mening van de schrijver en van anderen 
 

1p 19 Wat is het verband tussen alinea 5 en 6?  
A Alinea 5 en 6 vormen een opsomming. 
B Alinea 5 en 6 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 6 noemt een doel voor wat er in alinea 5 wordt verteld. 
D Alinea 6 noemt een voorbeeld bij wat er in alinea 5 wordt verteld. 
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1p 20 Wat is het belangrijkste verschil tussen de autovrije zondag van nu en de 
autoloze zondag van 1973? 
A Alleen de grote steden als Amsterdam en Den Haag hebben nu een 

autovrije zondag. 
B De autovrije zondag kan bijdragen aan het oplossen van het milieuprobleem. 
C De autovrije zondag van nu heeft minder effect dan de autoloze zondag van 

1973. 
D De deelname aan de autovrije zondag is geen verplichting meer voor het 

hele land. 
 

1p 21 Alinea 1 eindigt met de vragen: “Wat is er in de afgelopen 70 jaar veranderd en 
heeft zo’n dag nog wel nut?” 
In welke alinea’s staat het antwoord op deze vragen? 
A in de alinea’s 2 en 4 
B in de alinea’s 4 en 5 
C in de alinea’s 4 en 6 
D in de alinea’s 4, 6 en 7 
 

1p 22 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer?  
A De autovrije zondag is de oplossing om schade aan het milieu zoveel 

mogelijk te beperken. 
B De autovrije zondag is de oplossing voor het grote energietekort. 
C De autovrije zondag is niet in alle steden een even groot succes. 
D De autovrije zondag vraagt jaarlijks aandacht voor de zorg voor het milieu. 
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Tekst 4 
 
Er is er één jarig …  
 

1  Tim is 20 jaar. Hij heeft vol-
gende week een belangrijk solli-
citatiegesprek bij een groot be-
drijf. De docent van zijn oplei-
ding heeft hem aangeraden om 
een deftig pak te kopen, com-
pleet met een stropdas, omdat 
hij anders bij voorbaat al kans-
loos is voor de baan. Zo gezegd, 
zo gedaan. ’s Avonds komt hij 
trots naar beneden om zijn ou-
ders zijn pak te laten zien. “Wat 
zie jij er geweldig uit! En die 
stropdas, prachtig. Maar… wie 
heeft die das eigenlijk voor je 
geknoopt? Dat kun jij toch hele-
maal niet?” Het antwoord is sim-
pel: “Oh, gewoon, dat heb ik op 
YouTube gevonden…!” 

2  De meest bezochte video-
website viert dit jaar zijn vijfde ver-
jaardag. YouTube, letterlijk ver-
taald als ‘Jouw Televisie’, is be-
dacht door de Amerikaan Jared 
Karim in het najaar van 2005. 
Vanaf het begin heeft de site een 
stormachtige ontwikkeling doorge-
maakt. Amper een jaar na de 
oprichting krijgt Karim maar liefst 
1,2 miljard euro als internetbedrijf 
Google zijn uitvinding overneemt. 
Google heeft dat geld er wel voor 
over, omdat dat gemakkelijk terug 
verdiend wordt door inkomsten van 
advertenties op de site. 

3  Journalist Nick Kivits schreef 
een boek over de mogelijkheden 
van YouTube. Hij snapt wel waar-
door het een succes geworden is. 
“Het geheim is, dat het zo ontzet-
tend gemakkelijk en toegankelijk 
is. Praktisch alles kun je op 
YouTube vinden en je kunt ernaar 
gaan kijken op een moment dat het 

jou uitkomt. Dit in tegenstelling tot 
de televisie. Daar bepaalt de om-
roep dat de een of andere film om 
half negen begint. Als je dan niet 
thuis bent, heb je pech. Op 
YouTube kan zelfs mijn moeder 
nog gemiste afleveringen van Idols 
terugkijken, zo simpel is het”, aldus 
Kivits. 

4  Ook het plaatsen van filmpjes 
op de site is voor iedereen vrij. Ge-
woon een account aanmaken en je 
kunt je eigen filmpjes aan de hele 
wereld laten zien. Een mooi voor-
beeld hiervan is het filmpje over de 
twee Britse broertjes Harry en 
Charlie. Hun vader had gefilmd 
hoe Charlie zijn broertje in zijn 
vinger beet. Later zette hij het film-
pje op YouTube om aan hun oom 
in Amerika te laten zien hoe groot 
ze al waren geworden. Inmiddels 
hebben ruim 150 miljoen mensen 
het filmpje bekeken en is vader 
ruim 110.000 euro rijker door 
reclame-inkomsten. 

5  Er is echter ook kritiek op de 
site. Toen een 18-jarige Fin in no-
vember 2007 een moord pleegde 
op zijn school, bleek achteraf dat 
hij op YouTube de aanslag met 
een filmpje had aangekondigd. 
Sommigen noemden YouTube 
daardoor zelfs medeschuldig aan 
de moord. Een ander punt van 
kritiek is dat er wel heel erg veel 
onzin op de site gezet wordt. De 
meest bekeken video’s zijn huilen-
de baby’s, huisdieren of rare figu-
ren. Nick Kivits: “Er staat veel tus-
sen wat voor de meeste mensen 
niet interessant is, maar dat geeft 
toch niks? Je hebt scooterclubs die 
sleuteltips uitwisselen en natuur-
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liefhebbers die filmpjes over plan-
ten aan elkaar laten zien. Ze heb-
ben toch allebei het recht om de 
filmpjes te plaatsen, ook al geven 
de scooterjongens niets om die 
planten en andersom?” 

6  Kivits vervolgt: “YouTube past 
in de ontwikkeling die internet 

heeft veroorzaakt. Er komt steeds 
meer informatie, die voor steeds 
meer mensen bereikbaar wordt. 
YouTube verruimt je wereld.” De 
stropdas van Tim is maar één van 
de vele bewijzen. 

 
Vrij naar een artikel van Matthijs Meeuwsen, 
AD Weekend, 30 januari 2010 

 
 

1p 23 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in de eerste alinea ingeleid? 
A door een aantal belangrijke gegevens op te sommen 
B door een belangrijk persoon te introduceren 
C door een goed voorbeeld te geven 
D door een historisch overzicht te geven 
 

1p 24 Welk kopje geeft de inhoud van het tekstgedeelte van de alinea’s 3 en 4 het 
beste weer? 
A Mogelijkheden YouTube 
B Plaatsen van filmpjes 
C Reclame-inkomsten 
D Twee Britse broertjes 
 

1p 25 Welke zin geeft de hoofdgedachte van de hele tekst het beste weer? 
A De filmsite YouTube van internetreus Google viert zijn vijfjarig bestaan. 
B Niet alles wat de filmsite YouTube te bieden heeft, is voor iedereen 

interessant of bruikbaar. 
C Ondanks enige kritiek is het succes van de vijfjarige filmsite YouTube alleen 

maar groter geworden. 
D YouTube is een voorbeeld van de negatieve ontwikkeling die het internet in 

10 jaar heeft doorgemaakt. 
 

1p 26 Een schrijver kan gebruik maken van feiten in de tekst, maar hij kan ook gebruik 
maken van zijn mening of de mening van iemand anders. 
Wat tref je aan in alinea 2 van deze tekst? 
A alleen de mening van de schrijver 
B alleen feiten 
C feiten en de mening van de schrijver 
D feiten en de mening van een ander  
 
 

Pagina: 200Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 BB-0011-a-11-1-o 13 lees verder ►►►

ONDERTUSSEN 
REDT HAAR BLOED 
HET LEVEN VAN EEN 
KANKERPATIËNT 

 
Bloed geeft zieken en gewonden weer kans op een gezond en gelukkig leven. 
 

Daarom is het zo belangrijk dat bloed altijd en voor iedereen beschikbaar is. 
 
In Nederland zorgt Sanquin hiervoor. Samen met vrijwillige bloeddonors. 
 
Meer over bloed en bloeddonorschap vindt u op www.sanquin.nl. 

 

 Sanquin             Bloed is leven 

Tekst 5 
 

 
 
 

1p 27 Welke bewering over de advertentie is juist? 
Om de bedoeling van deze advertentie te begrijpen 
A heb je voldoende aan de foto van de mevrouw met de wasmand. 
B heb je voldoende aan de foto van de mevrouw met de wasmand en het 

Sanquin-logo links onderin de advertentie. 
C heb je de foto nodig van de mevrouw met de wasmand, maar ook de tekst 

die in de foto afgedrukt staat. 
D heb je de foto nodig van de mevrouw met de wasmand, de tekst die in de 

afbeelding staat, maar ook de tekst onder de afbeelding. 
 
Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Schrijfopdracht 
 
Schrijfopdracht: brief informatie bloeddonor worden 
Afgelopen week heb je een poster gezien van Sanquin: de bloedbank, die als 
doel heeft om mensen over te halen vrijwillig bloed te gaan geven. Je hebt op 
die poster gelezen dat donorbloed zieken en gewonden weer kans op een 
gezond en gelukkig leven geeft. 
Je vindt dat je eigenlijk iets voor je medemens moet doen en daarom besluit je 
om informatie aan te vragen bij de bloedbank. 
Je stelt je voor en je vermeldt daarbij je woonplaats en je leeftijd. Je legt uit dat 
je heel graag bloeddonor wilt worden, maar dat je toch nog wel een aantal 
vragen hebt. 
Je vraagt je af hoe oud je moet zijn om bloed te kunnen geven; hoe vaak per 
jaar je wordt opgeroepen en of er ook een financiële vergoeding tegenover 
staat. Je wilt ook weten welke bloedbank het dichtst bij jou in de buurt is. 
Omdat er meer mensen in jouw omgeving misschien wel bloeddonor willen 
worden, vraag je meteen of de medewerkers van de bloedbank bereid zijn extra 
foldermateriaal naar jouw huisadres op te sturen. 
Je hoopt dat ze zo spoedig mogelijk willen reageren en je bedankt hen alvast 
daarvoor. 
 

12p 28 Schrijfopdracht: een brief aan Sanquin 
Schrijf een brief naar de landelijke bloedbank Sanquin. Het adres is: 
Sanquin 
Postbus 1543 
1095 AN Korenvaart 
 
Neem hierin de volgende onderdelen op: 
− de aanleiding voor je brief 
− voorstellen van jezelf 
− je naam, leeftijd en woonplaats  
− de vragen met betrekking tot de leeftijd, het aantal keren en de financiële 

vergoeding 
− bloedbank in de buurt 
− verzoek om foldermateriaal 
− verzoek om een reactie 
− een bedankje vooraf. 
Let erop dat je alles vermeldt in je brief en dat je een goede indeling maakt. 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 

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-0011-a-11-1-o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2011 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen en maak de opdracht in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 
 

Tekst 2 
 

 9 A B C D 
 

 10 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 3 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 27 A B C D 
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Schrijfopdracht 
 

 28 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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BB-0011-a-10-1-o 

Examen VMBO-BB 

2010 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 26 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 25 mei

9.00 - 10.30 uur
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Tekst 1 
 

Waar kinderen zijn, is Ola 
 

1 Steeds meer bedrijven en organisa-
ties ontdekken dat ze via games re-
clame kunnen maken. Logisch: 
gamen is allang geen hobby meer 
van een kleine groep computer-
freaks; ruim 72 procent van alle Ne-
derlanders speelt af en toe een spel-
letje op de computer. Wereldwijd be-
tekent dat miljoenen mogelijke klan-
ten voor de meest uiteenlopende 
producten. Maar er wordt niet alleen 
reclame gemaakt voor ijsjes, fris-
drank of pizza’s, ook goede doelen 
hebben de games ontdekt. 
 

2 Wie een spelletje zit te spelen, krijgt 
op een gegeven moment trek in iets 
lekkers. Dat zou kunnen doordat je al 
een hele tijd achter je pc zit, maar ook 
doordat je in het spel onbewust allerlei 
merknamen voorbij hebt zien komen. 
In de achtergronden van het bekende 
spel World of Warcraft bijvoorbeeld 
zitten merknamen voor frisdranken en 
snacks als reclameposter in het stads-
beeld verstopt. Wie die namen maar 
vaak genoeg ziet, krijgt vanzelf trek. 
En het is bewezen: wie keer op keer 
de naam Coca Cola voorbij ziet ko-
men, ook al is het onbewust, die neemt 
als hij dorst krijgt … juist, Coca Cola! 
 

3 Domino’s, een bedrijvenketen van piz-
za’s, wil nog een stapje verder gaan. 
“Wij vinden het prima dat mensen ons 
bellen, als ze bij het spelen van een 
spel zin krijgen in een pizza. Maar dan 
moeten ze achter hun computer van-
daan, de telefoon pakken en ons bel-
len. Dat vinden wij nogal omslachtig. 
Wij willen niet alleen onze merknaam 
in het spel terugzien, wij willen zelf in 
het spel zitten. Stel je voor: je loopt als 
speler door een stad en om het hoekje 

kom je écht bij ons terecht. Via internet 
moet het mogelijk zijn om op een 
Domino’s symbool te klikken en dan 
rechtstreeks bij ons een pizza Mar-
gherita te bestellen. Dan kun je ge-
woon doorspelen.” 
 

4 Nuon pakt het anders aan. Het ener-
giebedrijf is sponsor van het Neder-
lands voetbalelftal en werft de ballen-
jongens. Doordat er echter niet elk jaar 
een groot toernooi is, verschilt het aan-
tal bezoekers van de site ook erg. 
Daarom heeft Nuon een voetbalgame 
gemaakt op de website van muziek-
zender TMF. Spelers kunnen zich bin-
nen deze game via een link opgeven 
als ballenjongen voor wedstrijden van 
het Nederlands Elftal. Resultaat: 
duizenden nieuwe inschrijvingen. 
 

5 KWF Kankerbestrijding wil de games 
gebruiken om geld in te zamelen voor 
onderzoek naar kanker. De organisatie 
heeft daarvoor de krachten gebundeld 
met de website Spelpunt.nl. Elke 
maand storten zich daar 350.000 be-
zoekers op scrabble, bingo en poker. 
In de virtuele kamers van het spel wa-
ren onlangs de kleuren en het logo van 
‘Fight Cancer’ (Bestrijd Kanker) te vin-
den. “Drieduizend mensen klikten op 
de dikke doneerknop, die meteen door-
verwees naar de Kankerbestrijding,” 
zegt Rik Haandrikman van Spelpunt. 
De opbrengst is nog onbekend, maar 
de naamsbekendheid van Fight Cancer 
is onder de bezoekers met tientallen 
procenten omhoog geschoten. 
 

6 De manieren om reclame te maken via 
games zijn niet eindeloos. Reclames 
voor bier en sigaretten zijn natuurlijk 
verboden. Verder willen de makers van 
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de games ook lang niet altijd met alle 
producten in verband gebracht worden. 
Maar als een groot merk aanbiedt om 
tientallen miljoenen te betalen in ruil 
voor hun naam in de game, dan ver-
dwijnen de bezwaren vaak snel. 
 

7 Het effect van reclame in games lijkt 
nog niet erg groot. Neem Ola, dat via 

kindernet Nickelodeon oproept om de 
game op zijn website te spelen. Mana-
ger Marieke de Goeij denkt niet dat 
daardoor meer ijsjes worden verkocht. 
“Dat ligt toch vooral aan de zomer. 
Maar wij willen zijn waar kinderen zijn. 
Dus niet alleen meer op het strand en 
in het zwembad. Tegenwoordig horen 
games daar ook bij.” 

 
Naar een artikel van Mark van der Werf, 
Algemeen Dagblad, 10 maart 2009 

 
 

1p 1 De tekst begint met een vetgedrukte inleiding.  
Wat is het doel van deze inleiding? 
A de aanleiding noemen voor het schrijven van de tekst 
B een indruk geven van wat het onderwerp van de tekst is 
C een persoonlijke mening vooraf geven 
D iets vertellen over de opbouw van de tekst  
 

1p 2 Welke bewering is waar volgens alinea 2?  
A Het is bewezen dat reclame in games effect heeft. 
B Het is bewezen dat reclame in games nooit effect heeft. 
C Reclame in games werkt alleen als het om grote merken gaat. 
D Reclame in games werkt alleen als je trek hebt. 
 

1p 3 Wat is het verband tussen alinea 3, 4 en 5?  
A Alinea 3, 4 en 5 vormen een opsomming. 
B Alinea 3, 4 en 5 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 5 noemt een gevolg van wat er in alinea 3 en 4 wordt verteld. 
D Alinea 5 noemt een voorbeeld bij wat er in alinea 3 en 4 wordt verteld. 
 

1p 4 Welk kopje past het beste boven alinea 6? 
A Beperkte mogelijkheden 
B Bier en sigaretten 
C Makers van games 
D Tientallen miljoenen 
 

1p 5 In een tekst staan feiten, meningen van anderen en meningen van de schrijver. 
Waaruit bestaat alinea 7? 
A alleen feiten 
B feiten en de mening van de schrijver 
C feiten en de mening van een ander 
D feiten, de mening van de schrijver en de mening van een ander 
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1p 6 Een schrijver heeft altijd een doel met een tekst. 
Wat is de belangrijkste bedoeling van de schrijver van deze tekst? 
A de lezer informatie te geven over reclame in games 
B de lezer over te halen producten te kopen waarvoor in games reclame wordt 

gemaakt 
C de lezer te overtuigen van het nut van reclame in games 
D de lezer te waarschuwen voor reclame die voorkomt in games 
 
 

Tekst 2 
 

Koopverslaving is een serieuze ziekte 
 

1 Wat bezielt iemand die zijn twaalfde 
boormachine koopt, ‘omdat het zo’n 
leuk modelletje is’? Waarom geeft 
Saskia (41) haar hele maandinko-
men in één dag uit aan kleding en 
schoenen? Wat is er aan de hand 
met het echtpaar dat tijdens de Dwa-
ze Koopjesdagen in De Bijenkorf 
maar liefst twee hele dagen in het 
warenhuis vertoefde? Waarschijnlijk 
lijden deze mensen aan koop-
verslaving. 

 
2 Volgens Carien Karsten, die als psy-

choloog dit probleem onderzocht heeft, 
is ongeveer één op de vijftig Nederlan-
ders koopverslaafd. Het komt voorna-
melijk voor bij vrouwen en het begint 
vaak al op jonge leeftijd, zo rond de 
veertien jaar. Bij een groot deel van 
die veertienjarigen gaat de koopversla-
ving na verloop van tijd over. Er is ech-
ter een toenemend aantal mensen bij 
wie het niet vanzelf overgaat. Bij die 
groep kan de verslaving zich ontwikke-
len tot een serieuze ziekte. In haar 
boek beschrijft Karsten de oorzaken en 
de gevolgen van het probleem en 
vertelt ze wat er aan te doen is. 
 

3 Het is volgens haar te gemakkelijk om 
alleen de koopverslaafde persoon de 
schuld te geven. “Een klant die in de 
winkel loopt, krijgt het gevoel dat hij 
iets móet kopen. Op het moment dat 

hij het product gekocht heeft, geeft dat 
een enorme kick. Zo kan het van 
kwaad tot erger gaan. Wie zich de eer-
ste keer wel goed kan beheersen, 
loopt veel minder risico om in dit pa-
troon terecht te komen.” Toch geeft 
Karsten ook de winkeliers een deel 
van de schuld. Ze legt uit: “Super-
markten leggen de lekkerste snoepjes 
op ooghoogte, zodat jongeren gauw 
geneigd zijn om die te kopen. Bij Ikea 
moet je eerst de hele winkel door, voor 
je aan de kassa komt. Je moet jezelf 
als klant wel heel goed in kunnen hou-
den om geen dingen te kopen die je 
niet nodig hebt. Als je dan zwak bent, 
word je een gemakkelijk slachtoffer.” 

 
4 De problemen door koopverslaving va-

riëren nogal. “Het minst erge probleem 
is dat je als klant met spullen komt te 
zitten die je eigenlijk helemaal niet 
nodig hebt. De meeste mensen heb-
ben genoeg aan één boormachine, 
twaalf is belachelijk. Maar dat is alleen 
maar vervelend. Het wordt ernstiger 
als mensen schulden krijgen, want dat 
kan gevolgen hebben voor het hele ge-
zin. Ten slotte zijn er de psychische 
gevolgen. Mensen die niet meer weten 
wat ze moeten doen om van de versla-
ving en de schulden af te komen. Ze 
raken hun sociale contacten kwijt en 
komen in een isolement terecht. Som-
migen gaan zelfs stelen.” 
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5 De oplossing van het koopprobleem is 

niet gemakkelijk. Volgens Karsten 
moet koopverslaving gezien worden 
als een ziekte, net zoals gokverslaving 
of verslaving aan alcohol, drugs of ta-
bak. “Pas dan kan de juiste behande-
ling opgestart worden, zoals bij men-
sen die aan een ‘normale’ ziekte lijden. 
Ik kom uit de verslavingszorg en heb 
gezien dat casino’s dat heel goed 
doen. Ze halen de échte gokverslaaf-
den eruit en gaan met ze praten. Dat is 
vaak al een goede eerste stap.” Willen 
winkeliers wel meewerken? Je zou 
denken dat ze niet graag klanten 
kwijtraken, zeker niet als die zoveel 
kopen. Karsten is daar niet bang voor. 
“Winkeliers weten ook wel dat koop-
verslaafden op den duur in de proble-
men komen en dan toch niets meer 
kunnen kopen. Ze zijn dus gebaat bij 

een oplossing. Als een winkel mee-
werkt om koopverslaving terug te 
dringen, levert dat de zaak een goede 
naam op.” 

 
6 De huidige economische crisis zou een 

gunstig effect kunnen hebben. Mensen 
hebben nu eenmaal minder te beste-
den. Maar of ook de koopverslaafden 
zich dan kunnen inhouden, is twijfel-
achtig. “Het wordt hun ook niet gemak-
kelijk gemaakt. Integendeel: het is te-
genwoordig juist heel gemakkelijk om 
wel geld uit te geven, door koopzonda-
gen, extra koopavonden en openings-
tijden tot laat op de avond. En dat is 
nog niet het einde; het kan hier in Ne-
derland nog veel gekker worden. De 
kans op genezing is groot, maar het 
probleem moet wel onderkend 
worden.” 

 
Naar een artikel in Elsevier, 
juni 2003 

 
 

1p 7 De tekst begint met een vetgedrukte inleiding. 
Wat is het doel van deze inleiding? 
A aan de lezer duidelijk maken hoe de tekst opgebouwd is 
B de aandacht van de lezer trekken met enkele aansprekende voorbeelden 
C een samenvatting geven van de rest van het artikel 
D enkele belangrijke personen uit de tekst aan de lezer voorstellen 
 

1p 8 In de inleiding staan drie vragen. 
In welke alinea staat een duidelijk antwoord op deze vragen? 
A in alinea 1 
B in alinea 4 
C in alinea 5 
D in alinea 6 
 

1p 9 Welk kopje past het beste boven alinea 3? 
A Ikea 
B Ooghoogte 
C Schuld 
D Slachtoffer 
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1p 10 Wat is het verband tussen alinea 3 en 4? 
A Alinea 3 en 4 vormen een opsomming. 
B Alinea 3 en 4 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 4 noemt een voorbeeld bij wat er in alinea 3 wordt verteld. 
D Alinea 4 noemt gevolgen en alinea 3 noemt oorzaken. 
 

2p 11 Welke gevolgen van koopverslaving noemt Carien Karsten in alinea 4? 
 

1p 12 Een schrijver heeft altijd een doel met een tekst. 
Wat is de bedoeling van de schrijver van deze tekst? 
A amuseren en overtuigen 
B amuseren en tot handelen aanzetten 
C informeren en overtuigen 
D informeren en tot handelen aanzetten 
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Let op: de overige vragen van dit examen staan op de volgende pagina’s. 
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Tekst 3 
 

 
 

Staatsbosbeheer doet meer dan alleen natuurbeheer. buitencentra | informatie en beleving op locatie 
buitenleven | vakantiewoningen en kampeerterreinen buitenbinnen | houten meubels van eigen bodem 
 

www.staatsbosbeheer.nl 
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De tekst in de witte rechthoek binnen de foto is de volgende: 
 
 
Nu geopend: buiten ® 
Eindelijk is het zover. Alles onder één dak en het hele jaar open. Op blote 
voeten picknicken in de zon, of met je kaplaarzen springen in de modder. Goed 
door het stof gaan op de fiets, of gewoon niets doen. Je vindt het buiten en het 
is vanaf nu geopend. 
 
 
 
 
 
 
Nu geopend: buiten 
 
Velen denken bij de naam Staatsbosbeheer vooral aan boswachters, de mensen 
die als ‘groene politieagenten’ de bossen controleren. Maar Staatsbosbeheer 
doet veel meer. De organisatie zorgt voor behoud en herstel van onze natuur- 
en recreatiegebieden. 
 
In de beeldtekst wordt een lint doorgeknipt. Normaal gesproken wordt dat 
gedaan bij de feestelijke officiële opening van een nieuw gebouw, een nieuwe 
winkel of een nieuwe weg. 
 

1p 13 Wat is de belangrijkste bedoeling van de foto in deze advertentie? 
De afbeelding is vooral bedoeld om 
A de aandacht van de lezer te trekken. 
B de lezer belangrijke informatie te geven die niet in de tekst staat. 
C de tekst van de de advertentie begrijpelijk te maken. 
D duidelijk te maken dat de advertentie over Staatsbosbeheer gaat. 
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Tekst 4 
 

Geen cadeaus voor personeel van Schiphol 
 

1 Sinds 6 november 2006 is het vol-
gens een Europese wet verboden 
om meer dan 90 milliliter vloeistof 
(zeg maar een kleine tube) mee aan 
boord van een vliegtuig te nemen. 
Nogal wat mensen worden hierdoor 
tijdens de vakantieperiode onaange-
naam verrast. Ze laten hun handba-
gage controleren bij het instappen 
en moeten plotseling allerlei spullen 
afgeven. Niet alleen vloeibaar mate-
riaal, maar ook scherpe voorwerpen 
zoals pincetten, nagelschaartjes of 
kostbare Zwitserse zakmessen. Wat 
gebeurt er vervolgens met die 
spullen? 

 
2 Als je het aan de passagiers vraagt, 

zeggen ze bijna allemaal hetzelfde. “Ik 
weet het zeker: die controleurs pikken 
het natuurlijk zelf in; het is gewoon een 
schande!” Anderen zijn minder kwaad: 
“Ik kan ze geen ongelijk geven. Al die 
dure parfums, de dure wijnen en alle 
andere waardevolle vloeistoffen nemen 
ze toch zeker lekker zelf mee naar 
huis? Of ze geven ze als cadeautjes 
weg aan hun echtgenotes of familie-
leden.” 

 
3 Er zijn passagiers die willen voorko-

men dat anderen hun spullen gebrui-
ken. Daarom drinken ze bliksemsnel 
enkele flesjes drank achter elkaar op, 
of spuiten uit protest een heel flesje 
parfum of deodorant over zich heen. 
Dat levert dan uiteraard weer boze 
blikken op van de medepassagiers. Zo 
betekent het gedwongen inleveren van 
vaak dure aankopen voor veel mensen 
een slecht begin of een vervelend ein-
de van de vakantie. 

 

4 Elke dag wordt alleen al op Schiphol 
420 liter drank, 320 kilo cosmetica en 
60 kilo deodorant in beslag genomen. 
De directie van de luchthaven ontkent 
dat de dure luchtjes en dranken stie-
kem door medewerkers kunnen wor-
den meegenomen naar huis. “Simpel: 
het is verboden. De hele bagagecon-
trole staat onder toezicht van de poli-
tie, zelfs met camera’s, dus het is ook 
niet mogelijk”, zegt een woordvoerder 
van de luchthaven beslist. “Het perso-
neel moet de dranken, deodorants en 
alle andere spullen in afgesloten bak-
ken doen.” 

 
5 “We zien helaas dat nog steeds te veel 

mensen niet op de hoogte zijn van de 
nieuwe regels. Wie op reis gaat, zorgt 
toch dat hij goed voorbereid is, zou je 
denken. Maar dat valt in de praktijk 
nogal tegen. Dat is vervelend, want nu 
worden ze boos op ons, terwijl wij al-
leen maar de regels handhaven. Wij 
vertellen de passagiers altijd precies 
wat er met hun spullen gebeurt. Het is 
jammer dat ze ondanks alles nog 
steeds denken dat we de spullen zelf 
houden, maar daar kunnen we niets 
aan doen”, aldus de woordvoerder. 

 
6 De passagiers zien hun spullen nooit 

meer terug. Het is onbegonnen werk 
om alles naar het huisadres op te stu-
ren. De vloeistoffen worden uiteindelijk 
in containers gestopt die worden afge-
voerd en vernietigd. Van de scherpe 
voorwerpen worden de echt gevaarlijke 
spullen zoals stiletto’s ingenomen door 
de douane. De ongevaarlijke, zoals na-
gelschaartjes, briefopeners en zak-
mesjes, worden eigendom van Schip-
hol. Na verloop van tijd worden ze naar 
een veiling gebracht, samen met alle 
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andere verloren of achtergelaten voor-
werpen. 
 
Drugs 

7 Met het veilen van achtergebleven kof-
fers is de luchthaven overigens enkele 
jaren geleden gestopt. Slimme crimine-
len hadden namelijk ontdekt dat het 
een ideale manier zou zijn om drugs 
het land binnen te smokkelen. Ze lie-

ten hun koffer met heroïne na de 
vlucht gewoon op de band staan en 
kochten die een paar maanden later 
terug op de veiling. Daarom wordt te-
genwoordig alle bagage die niet wordt 
teruggehaald, vernietigd door een ge-
specialiseerd bedrijf. Samen met de in 
beslag genomen dranken, parfums en 
deodorants dus. 

 
Naar een artikel van Peter de Waard, 
www.volkskrantreizen.nl, 29 augustus 2007 

 
 

1p 14 De tekst begint met een vetgedrukte inleiding. 
Wat is het doel van deze inleiding? 
A de lezer amuseren met enkele aansprekende voorbeelden 
B de opbouw van de tekst duidelijk maken 
C een samenvatting geven van de rest van het artikel 
D het onderwerp van de tekst aankondigen 
 

1p 15 Alinea 1 eindigt met de vraag “Wat gebeurt er vervolgens met die spullen?” 
In welke alinea’s wordt antwoord gegeven op deze vraag? 
A in alinea’s 4 en 5 
B in alinea’s 4, 6 en 7 
C in alinea’s 5, 6 en 7 
 

1p 16 Een tekst kan een of meerdere feiten bevatten, maar ook meningen van de 
schrijver of van andere personen. 
Wat tref je aan in alinea 2? 
A alleen feiten 
B alleen de mening van de schrijver 
C feit(en) en de mening van de schrijver 
D feit(en) en de mening van anderen 
 

1p 17 Welk kopje past het beste boven alinea 4? 
A Camera’s 
B Cosmetica 
C Deodorant 
D Toezicht 
 

1p 18 Een schrijver heeft altijd een doel met een tekst. 
Wat is de belangrijkste bedoeling van de schrijver van deze tekst? 
A amuseren 
B informeren 
C overtuigen 
D tot handelen aanzetten 
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1p 19 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A Ieder voorwerp dat op Schiphol in beslag genomen wordt, wordt vernietigd. 
B Personeel op Schiphol mag geen in beslag genomen spullen meenemen. 
C Politie houdt met camera’s toezicht op de bagagecontrole op Schiphol. 
D Veel mensen denken dat personeel van Schiphol spullen mee naar huis 

neemt. 
 
 

Tekst 5 
 

Weten kinderen meer van computers dan hun ouders? 
 

1 Bijna alle gezinnen hebben de be-
schikking over één of meer compu-
ters. Het apparaat is helemaal inge-
burgerd, sterker nog, het is niet 
meer weg te denken uit het dagelijk-
se leven. Jongeren van tegenwoor-
dig zijn opgegroeid met de pc. In 
hun ogen heeft de computer altijd 
bestaan. Zij kunnen zich niet voor-
stellen dat hun ouders vroeger kon-
den leven zonder deze alleskunner. 
Langere tijd is er gesproken van ‘de 
digitale kloof’: het feit dat kinderen 
veel meer zouden weten van de 
computer dan hun ouders. Maar 
bestaat die digitale kloof tegen-
woordig nog wel? 

 
2 Vaders en moeders weten nog heel 

goed dat ze op de middelbare school 
allerlei verslagen moesten inleveren. 
Boekverslagen en andere werkstuk-
ken, vaak was het uren en uren type-
werk op een ouderwetse typemachine. 
En als je een foutje had getikt? Tja, 
dan had je een probleempje. Om maar 
te zwijgen van het verliezen of bescha-
digen van je verslag. Dan kon je hele-
maal opnieuw beginnen. 

 
3 Toen de computer zijn opmars maakte, 

waren de ouders van nu al van school 
af. Zij hebben op dat gebied dus niet 
kunnen profiteren van heerlijke pro-
gramma’s als tekstverwerkers en zoek-
machines. Als je nu een typefout 

maakt, druk je op de delete-toets. Als 
je je verslag eenmaal opgeslagen 
hebt, kun je het bijna niet meer kwijtra-
ken. Het grootste voordeel is echter, 
dat je met zoekmachines gewoon hele 
verslagen van het internet kunt halen, 
zodat je nog meer tijd wint. 

 
4 Het maakt een groot verschil of je op 

latere leeftijd iets nieuws moet leren of 
dat je opgroeit met iets wat voor jou 
heel vanzelfsprekend is. Je ziet vaak 
dat ouders die bijvoorbeeld iets willen 
downloaden, hulp inroepen van hun 
kind. Die schuift pa of ma aan de kant, 
rammelt even op de toetsen en het is 
geregeld. Na vijf minuten kan pa naar 
zijn favoriete muziek luisteren, maar 
heeft hij nog steeds niets geleerd. Kin-
deren pikken dit soort dingen nou een-
maal sneller op en lijken in de ogen 
van hun ouders zogenaamde whizz-
kids. Kinderen beschouwen hun 
ouders als digibeten, mensen die 
totaal niets weten van computers. 
Ziedaar hoe een digitale kloof kan 
ontstaan.  

 
5 In opdracht van het Sociaal en Cultu-

reel Planbureau (SCP) is er in het 
voorjaar van 2007 onderzoek gedaan 
naar het bestaan van deze kloof. De 
resultaten van het onderzoek stonden 
in het rapport “Nieuwe Links in het 
Gezin”. Ruim 1500 tieners tussen 13 
en 18 jaar werkten mee, evenals ruim 
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1000 ouders. De conclusie: er zijn ze-
ker verschillen, maar je kunt niet echt 
spreken van een kloof. Op sommige 
gebieden zijn ouders zelfs veel beter 
dan hun kinderen. 

 
6 Kinderen winnen het op het gebied van 

omgaan met de muis, de knoppen en 
de menu’s op een computer. Zij zien 
sneller in dat één knop verschillende 
functies kan hebben. Deze vaardighe-
den zijn veelal te vergelijken met de 
bediening van hun mobieltjes. In het 
werken met computerprogramma’s zijn 
de verschillen echter te verwaarlozen. 
Tot zover noteren we dus een licht 
voordeel voor de jeugd. 
 

7 Het grote probleem voor jongeren is 
dat ze niet altijd in staat zijn om infor-
matie die ze op internet vinden, te be-
oordelen. Op dat gebied kunnen ze 
dus nog veel leren van hun ouders of 
docenten. Volwassenen kunnen veel 
beter inschatten of ze de juiste infor-
matie hebben gevonden. Tieners zijn 
heel snel tevreden als ze iets gevon-
den hebben. Ze denken: “Zo, klaar. In-
leveren maar!”, terwijl ze de inhoud 
van hun werk amper beoordeeld heb-
ben. De digitale kloof is dus niet zo 
groot als gedacht werd, de voorsprong 
van de jeugd valt mee. Soms is het 
verschil in computerkennis juist an-
dersom. Denk daar maar eens over na! 

 
Naar een artikel van Jan Benjamin, 
NRC.nl, 22 augustus 2008 

 
 

1p 20 In de inleiding staan beweringen over computers in gezinnen. 
Welke bewering noemt een mogelijke oorzaak voor de digitale kloof tussen 
ouders en kinderen? 
A Bijna alle gezinnen hebben de beschikking over één of meer computers. 
B De computer is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. 
C Kinderen weten meer van computers dan hun ouders. 
D Ouders zijn niet opgegroeid met een computer. 
 

1p 21 Alinea 1 eindigt met een vraag. 
In welke alinea(’s) staat het antwoord op deze vraag? 
A alleen in alinea 5 
B alleen in alinea 6 
C alleen in alinea 6 en 7 
D in alinea 5, 6 en 7 
 

1p 22 Welk kopje past het beste boven alinea 4? 
A Digibeten 
B Digitale kloof 
C Downloaden 
D Whizzkids 
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1p 23 Wat is het verband tussen alinea 6 en 7? 
A Alinea 6 en 7 vormen een opsomming van wat kinderen allemaal kunnen. 
B Alinea 6 en 7 vormen een tegenstelling tussen wat kinderen en wat ouders 

beter kunnen. 
C Alinea 7 noemt een gevolg van wat er in alinea 6 wordt verteld. 
D Alinea 7 noemt een voorbeeld bij wat er in alinea 6 wordt verteld. 
 

1p 24 Wat is de bedoeling van de laatste alinea? 
A alleen een advies geven 
B alleen een conclusie geven 
C alleen een samenvatting geven 
D een advies, conclusie én samenvatting geven 
 

1p 25 Een schrijver heeft altijd een doel met een tekst. 
Wat is de belangrijkste bedoeling van de schrijver met deze tekst? 
Hij wil de lezer 
A amuseren met leuke wetenswaardigheden over de computer. 
B ervan overtuigen dat kinderen meer weten van computers dan hun ouders. 
C informeren over hoe groot of hoe klein de digitale kloof is. 
D overhalen om computercursussen te gaan volgen. 
 

1p 26 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer? 
A De ouders van nu waren al van school af toen de computer thuis en op 

school populair werd. 
B Er is een groot verschil tussen op latere leeftijd iets nieuws leren en 

opgroeien met iets wat vanzelfsprekend is. 
C Kinderen kunnen veel beter omgaan met muizen, knoppen en menu’s op 

computers. 
D Uit onderzoek blijkt dat het verschil in computerkennis tussen ouders en 

kinderen niet zo groot is als gedacht. 
 
 
Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Schrijfopdracht 
 
Schrijfopdracht: Klachtenbrief rekenmachine 
 
Je hebt in augustus van dit schooljaar bij Van de Veght Educatie in Culemborg 
een rekenmachine, de Math FX 82, gekocht. Je hebt deze tegelijkertijd met je 
schoolboeken besteld. 
Vorige week kwam je er tijdens de wiskundeles achter dat de rekenmachine niet 
meer wilde starten. Je wilt heel graag dat er een oplossing voor dit probleem 
komt. Als je gaat zoeken in de spullen die bij je rekenmachine horen, vind je het 
garantiebewijs. Daarin staat dat je een jaar garantie hebt op de rekenmachine, 
als je de aankoopbon meestuurt. Helaas heb je die niet meer. Je hebt nog wel 
het garantiebewijs en je klantnummer bij Van de Veght: G36111. 
 
Omdat je de rekenmachine hard nodig hebt, besluit je om een klachtenbrief te 
sturen naar Van de Veght Educatie, Dieselstraat 1, postcode 4163 AE in 
Culemborg. Je dateert je brief op 12 mei 2010. 
Je legt hierin uit wat het probleem met de rekenmachine is. Je vertelt ook dat je 
nog een jaar garantie hebt op de machine, maar dat je de aankoopbon niet meer 
hebt. 
Je vermeldt daarom je klantnummer in de brief en je zegt als bijlage ook een 
kopie van het garantiebewijs mee te sturen. Je hoopt dat de firma een oplossing 
heeft voor je probleem. 
Tot slot bedank je vooraf voor het afhandelen van de klacht. 
 

12p 27 Opdracht: Schrijf een keurige brief naar Van de Veght Educatie. 
Neem hierin de volgende onderdelen op: 
− uitleg van het probleem met de rekenmachine 
− vermelding garantie 
− het probleem met de aankoopbon 
− vermelding van je klantnummer 
− vermelding van een kopie garantiebewijs als bijlage 
− het verzoek om een oplossing van het probleem 
− een bedankje 
Let er op dat je alles vermeldt in je klachtenbrief en dat je een goede indeling 
maakt. 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 
 

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-0011-a-10-1-o* 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D 
 
 

Tekst 2 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 12 A B C D 
 
 

Tekst 3 
 

 13 A B C D 
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-BB 

2009 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 31 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 28 mei

9.00 - 10.30 uur
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Tekst 1 
 

Mens-ga-met-je-tijd-mee! 
 
(1) Nederlanders zijn altijd gek ge-
weest op spelletjes. Mens-erger-je-
niet, Monopoly, Ganzenbord en Stra-
tego, iedereen heeft minstens één 
van die spellen wel eens gespeeld. 
Maar tijden veranderen. Tegenwoor-
dig is de jeugd alleen nog maar te 
boeien met computerspellen en 
playstations. Speelgoedfabrikanten 
haken daar slim op in door de ou-
derwetse spellen geschikt te maken 
voor de hedendaagse technieken.  
 
(2) "Een Nederlander is trouw aan de 
spellen die hij kent. Hij koopt nog eer-
der een nieuwe versie van een bekend 
spel dan iets compleet nieuws", be-
weert Roel Steinvoorte van spellen-
fabrikant Ravensburger. "Wij moeten 
dus niet proberen om onze bestaande 
klanten te verleiden om iets heel an-
ders te gaan doen. We moeten juist de 
vernieuwingen binnen het spel toepas-
sen. Iemand die verslaafd is aan Mo-
nopoly is niet te porren voor het elek-
tronische 'King Arthur', maar wel voor 
een nieuwe variant op zijn vertrouwde 
Monopoly." 
 
Jeugd 
(3) Uit onderzoek is gebleken dat de 
meeste nieuwe spellen waar veel elek-
tronische of digitale snufjes in verwerkt 
zijn, niet zo aanslaan bij volwassenen. 
Des te populairder zijn ze echter bij de 
jeugd. "Kinderen pakken de nieuwe 
technologieën veel sneller op dan vol-
wassenen. Waar de ouders eerst het 
spelregelboekje doorploeteren om ver-
volgens rustig te beginnen, is hun aan-
pak simpel: gewoon beginnen te spe-
len en dan kom je er vanzelf achter 
hoe het moet", aldus Steinvoorte. 

Bordspellen en elektronica 
(4) Sommige fabrikanten denken dat 
ze de markt weer kunnen veroveren 
door hun traditionele bordspellen te 
koppelen aan de televisie. Er zit dan 
een DVD bij waardoor de helft van het 
spel zich op tafel afspeelt en de ande-
re helft op tv. Ook is het zo mogelijk 
om allerlei soorten muziek aan het spel 
toe te voegen. Bij Ravensburger ge-
looft men daar niet in: "Mensen die 
een spel spelen, willen niet steeds om-
kijken. Wat we ons wel kunnen voor-
stellen, is dat we op den duur een 
beeldscherm in het bordspel gaan 
verwerken." 
 
(5) Een andere grote naam op het ge-
bied van spelletjes, Jumbo, gaat nog 
een stap verder. Volgens manager Or-
delman heeft niet de computer, maar 
het mobieltje de toekomst. Het bedrijf 
bracht onlangs al een versie van Stra-
tego voor de mobiele telefoon op de 
markt en wil de komende jaren meer 
doen met de onbegrensde online-mo-
gelijkheden. Eén van de voorbeelden 
die worden genoemd, is via je mobiel-
tje een spel spelen met je vader die in 
het buitenland op zakenreis is. 
 
TV-programma 
(6) Een laatste truc om klanten te win-
nen is spelletjes op de markt brengen 
die gebaseerd zijn op een bekend TV-
programma. Mensen kennen het van 
TV, weten meteen hoe het werkt en 
spelen het dus snel zelf. Dat vinden 
mensen belangrijk: snel kunnen begin-
nen. Met name de ouderen zijn niet zo 
enthousiast over de elektronische ver-
nieuwingen. Laat die maar over aan de 
jeugd!  

Vrij naar Christa van der Hoff, AD achtergrond/weekend, 17 november 2007 
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1p 1 In de inleiding staat dat ouderwetse spellen geschikt gemaakt worden voor 
hedendaagse technieken. 
Wat is daar in de tekst het duidelijkste voorbeeld van? 
A het elektronische spel 'King Arthur' 
B het spel Monopoly in een nieuwe variant 
C spellen die zijn afgeleid van een bekend tv-programma 
D Stratego voor op je mobieltje 
 

1p 2 Wat is het verband tussen alinea 4, 5 en 6? 
A Deze alinea's vormen samen een opsomming. 
B Deze alinea's bevatten een tegenstelling. 
C Alinea 4 noemt een oorzaak, alinea 5 en 6 een gevolg. 
D Alinea 4 noemt een middel, alinea 5 en 6 noemen het doel. 
 

1p 3 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van alinea 5? 
A Computer 
B Grote naam 
C Mobieltje 
D Zakenreis 
 

2p 4 In de tekst worden jongeren telkens vergeleken met ouderen als het gaat om 
spelletjes. 

 Geef van de onderstaande uitspraken in de uitwerkbijlage met een X aan op 
wie ze betrekking hebben. 

1 Zijn alleen nog maar te boeien met computerspelletjes en playstations. 
2 Lezen eerst de spelregels en beginnen daarna pas met het spel. 
3 Gewoon beginnen te spelen, dan kom je er vanzelf achter hoe het moet! 
4 Houden niet zo van spelletjes met digitale en elektronische snufjes. 
 

1p 5 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer? 
A Fabrikanten moderniseren hun oude spellen om meer klanten te krijgen. 
B Iemand die verslaafd is aan Monopoly, vindt niets aan 'King Arthur'. 
C Op spelletjesgebied heeft de computer de toekomst. 
D Spellen die gebaseerd zijn op tv-programma's, zijn altijd een succes. 
 

1p 6 Wat is het belangrijkste doel van deze tekst? 
De schrijver wil de lezer 
A amuseren met een leuk verhaal over oude en nieuwe spellen. 
B ervan overtuigen dat elektronische spellen leuk zijn voor ouderen. 
C informeren over de ontwikkeling van nieuwe spellen. 
D overhalen om vooral elektronische spellen te kopen. 
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Tekst 2 
 

Statiegeld als wapen tegen zwerfafval 
 

(1) Het is iedereen een doorn in het 
oog: zwerfafval. In struiken, langs 
de weg, midden op de stoep, zelfs 
op plekken waar voldoende afval-
bakken neergezet zijn: overal liggen 
fritesbakjes, snoeppapiertjes, peu-
ken en steeds meer flesjes en blik-
jes. Eén van de oplossingen die 
keer op keer genoemd worden, is de 
invoering van statiegeld op die ver-
pakkingen van frisdrank. Bedrijven 
zien dat niet zitten. Daarom is het 
plan nu voor de zoveelste keer afge-
blazen. Wat moet er dan gebeuren? 
 
(2) In de afgelopen jaren is er meer 
zwerfafval ontstaan. Dat komt doordat 
er meer kleinere huishoudens zijn en 
meer levensmiddelen in kleinere ver-
pakkingen, die gemakkelijk zijn voor 
onderweg. En niet iedereen gooit de 
verpakking altijd netjes weg. In 2001 is 
in een onderzoek berekend dat jaar-
lijks 50 miljoen blikjes en flesjes zo-
maar weggegooid worden. Rijkswater-
staat is jaarlijks ruim 8 miljoen euro 
kwijt om de circa 10.000 ton zwerfafval 
uit auto's en vrachtwagens langs de 
snelwegen op te ruimen. 
 
(3) De vraag is nu wie er verantwoor-
delijk is voor de aanpak van het zwerf-
afval. De minister van milieuzaken 
vond dat gemeenten en het bedrijfsle-
ven samen met een oplossing moesten 
komen. Als ze dat niet zouden doen, 
zou hij zijn eigen voorkeur doorvoeren, 
namelijk statiegeld verplicht stellen. De 
invoering van statiegeld lijkt immers 
een goede oplossing: mensen gooien 
niet zomaar iets weg waar ze in de 
winkel geld voor terug kunnen krijgen. 

Het bedrijfsleven is echter fel tegen de 
invoering van statiegeld. Het is immers 
overduidelijk dat blikken en flesjes 
maar een klein deel van het zwerfafval 
vormen. 
 
(4) Daarom komt de minister met een 
andere manier om het zwerfafval 
tussen 2007 en 2010 te verminderen. 
Zijn oplossing heeft nu wel de steun 
van het bedrijfsleven en ook de VNG, 
de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, is erg positief. Het plan is 
samen te vatten met de woorden 
voorlichting en handhaving. 
 
(5) Het bedrijfsleven betaalt volgens 
de minister de komende drie jaar in to-
taal 33 miljoen euro, waarvan onder 
meer een voorlichtingscampagne zal 
worden betaald. Het bedrijfsleven heeft 
ook beloofd om andere, hersluitbare 
verpakkingen te ontwerpen. De ge-
meenten krijgen de taak om te zorgen 
dat de controles op het veroorzaken 
van zwerfafval scherper worden. Ze 
mogen al boetes uitdelen, bijvoorbeeld 
als mensen hun huisvuil te vroeg of 
niet goed op straat zetten. De minister 
heeft de gemeenten toestemming ge-
geven om de boetes te verhogen. Ook 
mogen er meer controleurs ingezet 
worden. 
 
(6) Een probleem daarbij is wel dat de 
overtreding op heterdaad moet worden 
geconstateerd. De stichting Natuur en 
Milieu heeft vooral kritiek op dit onder-
deel. "Gemeenten zullen echt niet op 
elke straathoek een controleur plaat-
sen", aldus directeur De Rijk van Na-
tuur en Milieu. 

 
Vrij naar een redactioneel artikel, NRC, 19 juni 2006 
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1p 7 In de inleiding staat dat statiegeld één van de oplossingen is voor zwerfafval. 
In welke alinea('s) kun je lezen welke oplossingen ze uiteindelijk bedacht 
hebben voor dit probleem? 
A alleen in alinea 2 
B alleen in alinea 3 
C in alinea 2 en 3 
D in alinea 4 en 5 
 

2p 8 In alinea 2 wordt een aantal oorzaken genoemd voor de hoeveelheid zwerfafval. 
 Welke oorzaken worden er genoemd? 

 
1p 9 Welk kopje past het beste boven alinea 3? 

A Bedrijfsleven 
B Gemeenten 
C Verantwoordelijkheid 
D Zwerfafval 
 

1p 10 In alinea 3 staat de mening van de minister. 
Welke groep mensen heeft een andere mening dan de minister? 
A de controleurs 
B de gemeenten 
C de kleinere huishoudens 
D het bedrijfsleven 
 

1p 11 Wat is het verband tussen alinea 4 en alinea 5? 
Alinea 5 geeft 
A een ontkenning van alinea 4. 
B een oorzaak van alinea 4. 
C een tegenstelling met alinea 4. 
D een uitwerking bij alinea 4. 
 

1p 12 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer? 
A De laatste jaren is er door al die kleinere verpakkingen overal veel meer 

zwerfafval terechtgekomen. 
B De minister heeft een plan bedacht dat beter aansluit bij de ideeën van het 

bedrijfsleven en de gemeenten. 
C Het bedrijfsleven gaat de voorlichtingscampagne betalen om het 

zwerfafvalprobleem op te lossen. 
D Zowel de gemeente als het bedrijfsleven voelen zich niet verantwoordelijk 

voor het zwerfafvalprobleem. 
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Tekst 3 
 

Energie is er altijd. En overal.
Het enige wat je moet doen, is het goed benutten.
Er is iets geks aan de hand met energie. Energie is er altijd en overal - in tegenstelling tot wat velen denken. Het 
enige wat we hoeven te doen, is de bestaande energie goed benutten. Bestaande energie omzetten naar bruikbare 
energie, naar iets wat uit een stopcontact komt. Maar dat is nou juist makkelijker gezegd dan gedaan. Daar is niet 
iedereen even goed in. 
Essent weet hoe je optimaal gebruik maakt van de energie die aanwezig is op aarde. Niet alleen van de bekende 
fossiele brandstoffen, maar ook van de nieuwere bronnen, zoals biomassa, wind en zon. En van toekomstige 
bronnen, die misschien wel letterlijk van een andere planeet komen. Wij lopen daarin voorop, omdat we meer 
energie stoppen in ideeºn, meer energie in onderzoek, meer energie in opleidingen, ofwel: meer energie in energie.

               www.essent.nl         Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent.

 
 

Naar een advertentie van Essent, 
augustus 2007 

 
 

1p 13 In een advertentie zijn beeld en tekst op elkaar afgestemd, maar dat kan op 
verschillende manieren. 
Wat hebben beeld en tekst met elkaar te maken in de advertentie van de 
wereldbol en de fietsdynamo? 
A Het beeld is bedoeld als aandachttrekker, waardoor je de tekst gaat lezen. 
B Het beeld heeft niet echt betrekking op wat de tekst vertelt. 
C Het beeld vertelt de boodschap en de tekst is eigenlijk niet nodig. 
D Het beeld trekt de aandacht, maar is ook nodig om de tekst te kunnen 

begrijpen. 
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Tekst 4 
 

Windmolens, een typisch Nederlands probleem? 
 
(1) Vraag aan een willekeurige bui-
tenlandse toerist wat typisch Neder-
lands is en hij zal drie dingen noe-
men: klompen, tulpen en windmo-
lens. Klompen kom je in het heden-
daagse straatbeeld nauwelijks meer 
tegen, tulpen zullen er altijd blijven, 
evenals windmolens. Sterker nog: 
het aantal molens groeit met de dag, 
al zijn ze wel erg veranderd door de 
jaren heen. Windmolens of turbines 
zijn een belangrijke bron van scho-
ne energie en daarom zie je ze op al-
lerlei plaatsen verschijnen. Zelfs op 
de Noordzee wordt een windmolen-
park aangelegd. Maar is de wind-
molen als energiebron wel een goe-
de oplossing? De meningen hier-
over zijn verdeeld. 
 
(2) Allereerst even een misverstand uit 
de weg ruimen: de windmolen is mis-
schien wel typisch Nederlands, maar 
het is geen Nederlandse uitvinding. 
Duizenden jaren geleden stonden ze al 
in Perzië (tegenwoordig Iran) en Chi-
na; in Europa liepen de Belgen ermee 
voorop. Het is wel zo, dat de Nederlan-
ders de Vlaamse vinding overgenomen 
hebben en het systeem verder ontwik-
keld hebben. Waar in andere landen 
de stoommachine de molen langzaam 
ging vervangen, hield Nederland stug 
vol met de succesvolle molen. Vandaar 
dat je er bij ons nu nog steeds zoveel 
ziet staan. 
 
(3) Is de nieuwe windmolen ook ty-
pisch Nederlands? Je zou zeggen dat 
ons land erg geschikt is voor windener-
gie, omdat het erg vlak is en omdat het 
er altijd waait. Dat klopt, maar het is 

een feit dat er in landen om ons heen 
veel meer nieuwe windmolens staan 
dan binnen onze grenzen. Er wordt in 
Nederland veel gediscussieerd tussen 
voor- en tegenstanders, zodat het lang 
duurt voor bepaalde projecten uitge-
voerd worden. 
 
(4) Voorstanders zeggen dat de turbi-
nes de ideale oplossing zijn voor het 
milieuprobleem. Wind is er altijd en 
kost niets. Wat is er makkelijker dan 
die wind te gebruiken en om te zetten 
in energie? Het is goedkoop en er wor-
den geen schadelijke stoffen zoals 
broeikasgas uitgestoten. Het ministerie 
van VROM (volksgezondheid, ruimtelij-
ke ordening en milieu) wil de komende 
jaren vooral op de Noordzee het aantal 
windmolens uitbreiden tot een aantal 
van 2000 turbines in het jaar 2020. 
 
(5) Niet iedereen is het met het mini-
sterie eens. Sommige mensen zeggen 
dat de molens veel te duur zijn en veel 
te weinig energie opbrengen. De stich-
ting "Steenwijkerland Tegen Windmo-
lens" is helemaal niet tegen schone 
energie of tegen windenergie. "Maar er 
moet wel goed over nagedacht wor-
den, voordat ze overal van die dingen 
neerzetten", aldus een woordvoerder. 
"Het is een enorme aantasting van het 
landschap. In ruil daarvoor leveren ze 
een minimale bijdrage van slechts 0,1 
procent aan de oplossing van het CO2- 
en energieprobleem." 
 
(6) De windmolens zijn dan misschien 
wel niet typisch Nederlands, de discus-
sie lijkt dat dus wel. 

 
Vrij naar artikelen op http://mediatheek.thinkquest.nl, http://www.vrom.nl 
en http://www.steenwijkerlandtegenwindmolens.nl, juli 2007 

Pagina: 235Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 913-0011-a-BB-1-o 9 lees verder ►►►

1p 14 De tekst begint met een vetgedrukte inleiding. 
Deze inleiding geeft 
A aan dat er verschillend over het tekstonderwerp gedacht wordt. 
B een grappig verhaaltje om aandacht te trekken. 
C een persoonlijke mening over het tekstonderwerp. 
D een uitleg over de opbouw van de tekst. 
 

1p 15 In de inleiding staat de vraag: "Maar is de windmolen als energiebron wel een 
goede oplossing?" 
In welke alinea's wordt er een antwoord gegeven op deze vraag? 
A in de alinea's 1 en 2 
B in de alinea's 2 en 3 
C in de alinea's 3 en 4 
D in de alinea's 4 en 5 
 

1p 16 In alinea 2 wordt een oorzaak genoemd voor het feit dat er zoveel molens in 
Nederland staan. 

 Waarom staan er in Nederland meer molens dan in andere landen? 
 

1p 17 Wat is het verband tussen alinea 4 en alinea 5? 
A Alinea 4 en 5 vormen een tegenstelling. 
B Alinea 4 geeft een doel en alinea 5 noemt het middel om dat te bereiken. 
C Alinea 5 geeft een gevolg van wat er in alinea 4 wordt gezegd. 
D Alinea 5 geeft een voorbeeld bij wat er in alinea 4 wordt verteld. 
 

3p 18 Geef bij de volgende uitspraken uit de tekst in de uitwerkbijlage met een X aan 
of ze juist of onjuist zijn. 
 
1 Windmolens of turbines zijn de belangrijkste vorm van energie. 
2 De windmolen is een typisch Nederlandse uitvinding. 
3 In het buitenland staan veel meer nieuwe windmolens dan in Nederland. 
4 Windenergie is goedkope en schone energie. 
5 Het ministerie wil in de toekomst het aantal windmolens uitbreiden. 
6 De stichting "Steenwijkerland Tegen Windmolens" is tegen windenergie. 
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Tekst 5 
 

Nederlanders bouwen eilanden in Dubai 
 
(1) Voor de kust van Dubai, in de Vere-
nigde Arabische Emiraten, verschijnen 
sinds 2001 nieuwe eilanden. Geen ge-
wone ronde of rechte eilanden, maar 
in de vorm van een palmboom. Het 
nieuwste project is een eiland in de 
vorm van de wereldkaart. De eilanden 
worden aangelegd door Boskalis en 
Van Oord, twee Nederlandse bedrijven. 
Nederlandse baggeraars worden na-
melijk door iedereen beschouwd als 
de beste ter wereld. Dat is goed voor 
onze economie, want dit soort op-
drachten leveren miljarden euro's op. 
 

(2) De eilanden zijn een idee van de sjeik 
van Dubai. Zijn land is steenrijk gewor-
den door de verkoop van olie en gas, 
maar hij beseft dat er over enkele jaren 
een einde kan komen aan die bron van 
inkomsten. Hij wil daarom geld investeren 
in het toerisme in zijn land. Niet de gewo-
ne toeristen moeten Dubai gaan bezoe-
ken, maar de rijke en allerlei beroemd-
heden. Om al die mensen een plekje aan 
het strand te kunnen geven, bedacht hij 
een eiland in de vorm van een palm-
boom, om zoveel mogelijk land aan het 
water te laten grenzen. 
 

 

 
 
(3) Na voltooiing van de eerste twee 
palmbomen is het nu tijd voor iets an-
ders. De sjeik had het idee dat 'de hele 
wereld naar Dubai moet komen'. Daarom 
leek het hem leuk om zijn nieuwe eiland 
de vorm te geven van een wereldkaart. 
Het wordt een verzameling van honder-
den kleine eilandjes die samen de vijf 
werelddelen uitbeelden. Ook hier is de 
gedachte weer geweest: hoe meer ei-
landjes, des te meer strand voor de gas-
ten. Uiteindelijk zullen de eilanden alle-
maal volgebouwd worden met woningen 
(appartementen en villa's) voor circa 
500.000 inwoners en hotels voor de mil-
joenen toeristen. Net als om de twee 
'palmbomen' komt er ook om 'de wereld' 
een golfbreker, dit keer van ruim 25 kilo-
meter lang. Dit wordt gedaan om de 
eilanden zelf tegen de zware golfslag te 
beschermen. 
 
(4) Aan die golfbrekers kun je zien, dat er 
in Dubai anders tegen dit soort projecten 
aangekeken wordt dan in Nederland. Pro-
jectleider Toms vertelt hoe dat ging. "In 
juli 2001 kwam het bouwplan van het eer-
ste eiland bij ons binnen. De Arabieren 
wilden van ons weten of er grote gevaren 
schuilden in de bouw van het eiland. Nor-
maal trekken we voor zo'n onderzoek 1 
tot 2 jaar uit, maar zij wilden twee maan-
den later al gaan bouwen! We hebben 
heel snel gewezen op enkele gevaren en 
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hebben geadviseerd om grote golfbrekers 
om het eiland te bouwen. Ze vonden al-
les prima wat we zeiden, als ze maar 
snel konden beginnen. 'Als er later pro-
blemen ontstaan, dan vinden we daar 
ook wel weer een oplossing voor', zo 
denken zij. Dat zou hier in Nederland 
nóóit kunnen." 
 
(5) Dat de aanleg van de eilanden be-
langrijk is voor de Nederlandse econo-
mie, blijkt wel uit het feit dat zelfs premier 
Balkenende aanwezig was bij de onderte-
kening van de contracten. "Een order van 
grote betekenis", zo noemde de minister-

president het contract. "Dit is een voor-
beeld van de geweldige mogelijkheden 
die dit land biedt en het is duidelijk dat 
Nederland daar in de toekomst op een 
mooie manier van kan profiteren." Niet 
alleen bij de aanleg van de eilanden, ook 
bij het onderhoud ervan kunnen Neder-
landse bedrijven een rol spelen. Wij blij-
ven nou eenmaal een volk met een grote 
geschiedenis op het gebied van de strijd 
tegen het water. Met al die veranderingen 
in het milieu kunnen we onze ervaringen 
de komende tientallen jaren over de hele 
wereld gebruiken. 

 
Vrij naar artikelen op http://www.thinkquest.nl, juli 2007 en 
http://www.delta.tudelft.nl, juni 2005 

 
1p 19 Wat is de belangrijkste bedoeling van de eerste, vetgedrukte alinea? 

A het onderwerp van de tekst aankondigen 
B belangrijke personen uit de tekst voorstellen 
C uitleg geven over de opbouw van de tekst 
 

1p 20 In de inleiding staat: "Dat is goed voor onze economie …" 
In welke alinea kom je hier meer over te weten? 
A alinea 2 
B alinea 3 
C alinea 4 
D alinea 5 
 

1p 21 Welk kopje past het beste boven alinea 3? 
A Twee palmbomen 
B De Wereld 
C Zware golfslag 
D 500.000 inwoners 
 

1p 22 Wat is de belangrijkste bedoeling van de laatste alinea? 
A een advies geven 
B een ontkenning geven 
C een toekomstverwachting geven 
D een waarschuwing geven 
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1p 23 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer? 
A Voor de kust van Dubai zijn Nederlandse bedrijven aan het werk. 
B De sjeik van Dubai probeert rijken en beroemdheden naar zijn land te 

lokken. 
C Nederlandse bedrijven doen goede zaken met de aanleg van bijzondere 

eilanden in Dubai. 
D Nederlandse kennis van waterbouw komt de komende tientallen jaren goed 

van pas. 
 

1p 24 In de laatste alinea staat de mening van premier Balkenende. 
Welke conclusie kun je daaruit trekken? 
A Premier Balkenende is boos. 
B Premier Balkenende is teleurgesteld. 
C Premier Balkenende is trots. 
D Premier Balkenende is somber. 
 

2p 25 Geef in de uitwerkbijlage met een X aan of de uitspraken juist of onjuist zijn. 
1 Boskalis en Van Oord zijn Nederlandse baggerbedrijven. 
2 Golfbrekers rond de eilanden zijn eigenlijk niet nodig. 
3 Op de eilanden van De Wereld gaan miljoenen mensen wonen. 
4 Projectleider Toms kreeg genoeg tijd voor zijn onderzoek. 
5 Nederland kan profiteren van de rijkdom van landen als Dubai. 
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Tekst 6 
 

Donoren gevraagd 
 
(1) Nederland kampt al tientallen ja-
ren met een tekort aan donoren. Dat 
zijn mensen die bereid zijn om na 
hun dood een stukje van hun li-
chaam (zoals een nier, long of huid) 
af te staan aan iemand anders. In de 
meeste gevallen wordt met het ge-
doneerde orgaan het leven van een 
ernstig zieke gered. Verschillende 
plannen om het aantal donoren te 
verhogen hebben niet geholpen, 
maar de ommekeer kwam in 2007 uit 
onverwachte hoek: omroep BNN. 
 
(2) Er zijn vele oorzaken voor het te-
kort aan donoren. Wie in Nederland 
donor wil worden, moet zich officieel 
registreren. Mensen weten vaak niet 
dat het bestaat, of ze weten het wel, 
maar ze vergeten domweg het formu-
lier in te vullen. In het ergste geval 
zien ze het nut er niet van in en zeg-
gen ze: "Waarom zou ik nu al bezig 
zijn met mijn dood?" Anderen denken 
meer bewust. "Als gelovige kan ik mijn 
organen niet afstaan. Dat is tegen de 
Bijbel." Hoewel laatstgenoemde reden 
niet klopt, zijn er velen die er zo over 
denken. Tenslotte zijn er veel mensen 
die het afstaan van organen, zelfs na 
hun dood, een eng idee vinden. 
 
(3) Door middel van een grote recla-
mecampagne werd geprobeerd het do-
norprobleem meer bekendheid te ge-
ven. Ook werd er over mogelijke oplos-
singen nagedacht. Eén van de ideeën 
die het niet gehaald hebben, is het zo-
genaamde 'geen-bezwaar-systeem'. 
Dat systeem geldt bijvoorbeeld in Bel-
gië en houdt in dat iedereen automa-
tisch donor is. Wie het per se niet wil, 
moet dat schriftelijk kenbaar maken. 
Nederland heeft dit idee niet overgeno-

men, omdat de verantwoordelijke men-
sen er niet van overtuigd waren dat het 
genoeg donoren zou opleveren. 
 
(4) Een ander probleem in ons land is 
dat de nabestaanden het recht hebben 
om de beslissing van een overledene 
terug te draaien. Als iemand zijn orga-
nen na zijn dood wil afstaan, maar de 
familie is het daar niet mee eens, dan 
gaat het niet door. In 2006 was 70% 
van de nabestaanden tegen orgaando-
natie van hun overleden dierbare. De-
ze cijfers liggen nu lager, maar blijven 
verontrustend. Mede hierdoor kan jaar-
lijks nog niet de helft van de wachten-
de mensen worden geholpen. 
 
(5) Wat de wetgevers en ministers in 
jaren niet lukte, kreeg omroep BNN in 
2007 wél voor elkaar. De omroep is 
opgericht door Bart de Graaff, een 
nierpatiënt die in 2002 aan zijn ziekte 
overleed. Vijf jaar na zijn dood wilde 
BNN als eerbetoon aan zijn oprichter 
iets doen aan het probleem van het 
donortekort. Ze kozen ervoor om een 
grote stunt uit te halen. Ze presenteer-
den met veel ophef "De Grote Donor-
show", waarin een doodzieke vrouw uit 
drie kandidaten zou kiezen, wie haar 
nier zou krijgen na haar dood. 
 
(6) De show zorgde wereldwijd voor 
veel opschudding en verontwaardiging. 
De politiek probeerde het programma 
te verbieden, want men vond het sma-
keloos en schandalig. Op 1 juni ging 
het programma toch van start en de 
hele wereld keek mee. Het bleek alle-
maal een grap te zijn. De doodzieke 
vrouw was een actrice, de kandidaten 
speelden het spel mee. Iedereen haal-
de opgelucht adem. 
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Het programma werd gekozen tot tv-
moment van 2007. Maar veel belangrij-
ker: 2007 werd afgesloten met een re-
cord aan donorregistraties. Vorig jaar 

werden bijna 1100 mensen geholpen 
met een orgaantransplantatie. Dit is 28 
procent meer dan in 2006. Dankzij 
BNN. 

 
Vrij naar Arnoud Timmerman, 
http://www.pressit.nu, januari 2008 

 
 

1p 26 Met wat voor soort inleiding (de vetgedrukte regels) begint deze tekst? 
A een belangrijk persoon uit de tekst voorstellen 
B een persoonlijke mening geven over het onderwerp 
C een samenvatting geven van de rest van het artikel 
D een uitleg geven over hoe de tekst is opgebouwd 
 

2p 27 "Er zijn vele oorzaken voor het tekort aan donoren." (alinea 2) 
 Welke vijf verschillende oorzaken worden er genoemd? 

 
1p 28 Wat is het verband tussen alinea 3 en 4? 

A Alinea 3 en 4 vormen samen een opsomming. 
B Alinea 3 en 4 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 4 noemt een gevolg van wat er in alinea 3 wordt verteld. 
D Alinea 4 noemt een voorbeeld bij wat er in alinea 3 wordt verteld. 
 

1p 29 Welk kopje past het beste boven alinea 5? 
A Doodzieke vrouw 
B Een grote stunt 
C Nierpatiënt 
D Wetgevers en ministers 
 

1p 30 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de hele tekst weer? 
A BNN heeft met "De Grote Donorshow" opschudding veroorzaakt in binnen- 

en buitenland. 
B BNN heeft met een gewaagd tv-programma het aantal donoren fors weten te 

verhogen. 
C Nederland heeft al jaren een tekort aan donoren ondanks alle plannen tot 

verbetering. 
D Nederland heeft niet gekozen voor de Belgische aanpak van het 

donorprobleem. 
 

1p 31 Een schrijver heeft altijd een doel met een tekst. 
Wat is de belangrijkste bedoeling van de schrijver van deze tekst? 
A amuseren 
B informeren 
C overhalen 
D overtuigen 
 
 

Pagina: 241Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 913-0011-a-BB-1-o 15 lees verder ►►►

Schrijfopdracht 
 
Zwerfafval-actie op de sportclub 
Zwerfafval, je had er nooit zo op gelet. Totdat je je vriend(in) een keer meehielp 
met opruimen van het sportterrein van zijn/haar club. Pas daarna zag je dat het 
bij jouw sportclub op en rond de velden echt een rommeltje is, ondanks het feit 
dat er overal genoeg afvalbakken staan. Overal liggen blikjes van frisdrank, 
plastic bekertjes, flesjes en snoeppapiertjes. 
Je vindt dat het er niet uitziet en dat het opruimen ervan gewoon iedere week 
geregeld moet worden. Het lijkt je daarom een aardig idee om de rommel iedere 
zaterdag door een sportteam te laten opruimen, iedere week bij toerbeurt door 
een ander team. Op deze manier is iedereen een keer aan de beurt. Met een 
beetje geluk krijgen de anderen ook oog voor de rommel, zeker nu ze het 
allemaal zelf op moeten ruimen. Je uiteindelijke doel met de actie is immers te 
bereiken dat de velden daardoor beter schoon blijven. Je wilt een e-mail sturen 
naar het bestuur van jullie club met daarin jouw idee, zodat het de eerst-
komende vergadering een uitspraak kan doen over jouw plan. Jouw voorstel is 
om er na de grote vakantie, op zaterdag 22 augustus, mee te beginnen. Je wilt 
ook vragen of het bestuur dan wil zorgen voor vuilknijpers en vuilniszakken. Ook 
hoop je dat er iemand van het jeugdbestuur jou wil helpen met de organisatie. 
Om aandacht te vragen voor de opruimactie bied je aan een stukje in jullie 
clubkrant te schrijven in de hoop dat de actie gaat slagen. 
Je vraagt of het bestuur zo spoedig mogelijk wil reageren op het voorstel van 
jouw actie en je bedankt alvast daarvoor. 
 

12p 32 Schrijf een keurige e-mail naar mijnsportclub@hetnet.nl, waarin je vertelt over 
jouw plan voor een schoonmaakactie. 
Neem hierin de volgende onderdelen op: 
− wat de opruimactie inhoudt 
− doel van de actie 
− startdatum van de actie 
− vraag om hulpmiddelen 
− vraag om hulp van iemand van het jeugdbestuur 
− toezegging stukje voor de clubkrant 
− verzoek om te reageren en een bedankje. 
 
 

einde  

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. 

913-0011-a-BB-1-o* 
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Beantwoord alle vragen en maak de opdracht in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D 
 

 4  
  jong oud 
1 Zijn alleen nog maar te boeien met computerspelletjes en 

playstations. 
  

2 Lezen eerst de spelregels en beginnen daarna pas met 
het spel. 

  

3 Gewoon beginnen te spelen, dan kom je er vanzelf achter 
hoe het moet! 

  

4 Houden niet zo van spelletjes met digitale en 
elektronische snufjes. 

  

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 

Tekst 2 
 

 7 A B C D 
 

 8 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 
 

Tekst 3 
 

 13 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 17 A B C D 
 

 18  
  juist onjuist
1 Windmolens of turbines zijn de belangrijkste vorm van 

energie. 
  

2 De windmolen is een typisch Nederlandse uitvinding.   
3 In het buitenland staan veel meer nieuwe windmolens dan 

in Nederland. 
  

4 Windenergie is goedkope en schone energie.   
5 Het ministerie wil in de toekomst het aantal windmolens 

uitbreiden. 
  

6 De stichting "Steenwijkerland Tegen Windmolens" is tegen 
windenergie. 

  

 
 

Tekst 5 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C D 
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 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25  
  juist onjuist 
1 Boskalis en Van Oord zijn Nederlandse baggerbedrijven.   
2 Golfbrekers rond de eilanden zijn eigenlijk niet nodig.   
3 Op de eilanden van De Wereld gaan miljoenen mensen 

wonen. 
  

4 Projectleider Toms kreeg genoeg tijd voor zijn onderzoek.   
5 Nederland kan profiteren van de rijkdom van landen als 

Dubai. 
  

 
 

Tekst 6 
 

 26 A B C D 
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 28 A B C D 
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 30 A B C D 
 

 31 A B C D  
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Schrijfopdracht 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  913-0011-a-BB-1-u* 
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945-0011-a-BB-2-o 

Examen VMBO-BB 

2009 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 32 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
maandag 22 juni

13.30 - 15.00 uur
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Tekst 1 
 

Oranjegekte: Sinterklaas en Wortelman samen op de tribune 
 
(1) Elke keer als het Nederlands voet-
balelftal een wedstrijd moet spelen, zie 
je de meest vreemde figuren rondlo-
pen in de buurt van het stadion. Dat 
wordt nog veel gekker als Nederland 
zich plaatst voor een groot toernooi 
zoals het EK of WK. Dan kleurt het he-
le land oranje: overal worden huizen 
oranje geschilderd, hele buurten wor-
den volgehangen met vlaggetjes en op 
pleinen worden grote (oranje) tenten 
opgezet om gezellig samen naar de 
wedstrijden te kunnen kijken. Voor 
ons begint dat al normaal te worden, 
maar in het buitenland vinden ze ons 
maar een stelletje rare kwasten. Waar 
komt die 'Oranjegekte' eigenlijk 
vandaan? 
(2) Of het nou thuis of uit is, Sinterklaas 
slaat geen wedstrijd van het Nederlands 
elftal over. Henk van Beek zit sinds 1999 
met een mijter en een grote witte baard 
op de tribune bij alle wedstrijden van 
Oranje. Zijn vriend gaat altijd als Napole-
on. Zelf noemt hij het 'idioterie', maar hij 
vindt wel dat er grenzen zijn. "Bij de sta-
dions delen ze tegenwoordig allerlei gek-
kigheid uit. Dat is allemaal reclamespul, 
meestal voor biermerken. Daar willen wij 
niks mee te maken hebben. Het moet 
leuk blijven", zegt Van Beek. In en rond 
het stadion zijn er nooit problemen: 
"Oranjesupporters zijn geen hooligans1, 
wij zijn één grote familie, het is altijd ge-
zellig. Wij zijn altijd met een groep van 
150 tot 200 man." Daar zitten veel figuren 
bij die dankzij de televisie-uitzendingen 
inmiddels bijna bekende Nederlanders 
zijn geworden, zoals de Wortelman en de 
Generaal. Maar de meest opvallende is 
misschien wel Graadje Hendriks, de 
oranje indiaan, die al sinds 1994 met 
hoofdtooi en trommel op de tribune staat. 

(3) Naar het ontstaan van deze Oranje-
gekte zijn verschillende onderzoeken ge-
daan, niet alleen in Nederland, maar ook 
in onze buurlanden. Daar wordt namelijk 
met stijgende verbazing gekeken naar 
wat we allemaal verzinnen. Eén van de 
onderzoekers is Henri Beunders, hoogle-
raar geschiedenis, media en cultuur. Hij 
meent dat de Oranjekoorts, zoals hij het 
noemt, halverwege de jaren '80 begon-
nen is. Toen het Nederlands elftal in 
1988 Europees kampioen werd, stond 
voor het eerst een enorme mensenmassa 
in de straten om het feest te vieren. Ie-
dereen had zich in het oranje getooid. 
Vanaf dat moment is het elke twee jaar, 
bij een EK of WK, maar ook iedere Ko-
ninginnedag, een stapje erger geworden. 
(4) Ook de Belgische schrijver Geert Is-
tendael heeft een verklaring: "In andere 
landen trekken supporters gewoon een 
voetbalshirt aan en nemen ze een sjaal 
mee, maar bij jullie lijkt het wel carnaval 
op de tribune. Jullie zijn een volk dat 
graag overal een wedstrijdje van maakt. 
Zo is het ook met dat verkleden. Iedereen 
wil opvallen, want dan is de kans het 
grootst dat je tijdens de wedstrijd in beeld 
komt en kunt zwaaien naar de familie 
thuis! Dus moeten de mensen steeds 
gekkere dingen verzinnen om op te 
vallen." 
(5) Oranjegekte wordt niet alleen gezien 
als een vreemd verschijnsel, het is ook 
nog eens van belang voor de economie. 
Winkels die Oranje-artikelen verkopen, 
doen vlak voor een toernooi heel goede 
zaken. Toen Nederland zich in 2002 op 
het allerlaatste moment niet plaatste voor 
het wereldkampioenschap in Japan en 
Zuid-Korea, zijn er verschillende bedrij-
ven failliet gegaan. Ze hadden al voor 
miljoenen euro's shirts en petjes besteld 

noot 1 relschoppers 
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met "Nederland kampioen 2002" erop. 
Die gingen in plaats van naar de winkels 
rechtstreeks de vuilnisbak in. 
(6) In het buitenland zijn Nederlandse 
supporters populair. Bij het WK 2006 in 
Duitsland hebben de Nederlandse fans 
weer een goede indruk achtergelaten: 
veel feest en geen problemen. Voorzitter 

L. Vandenberg van de Oranjesupporters-
vereniging: "Voor het EK 2008 in Zwitser-
land en Oostenrijk worden ook al weer 
voorbereidingen getroffen. Er komen 
weer complete Oranjecampings in de ste-
den waar Oranje speelt. We zien er dan 
misschien wel raar uit, maar overal zien 
ze ons graag komen." 

 
Vrij naar Arjen Ribbens en Erik van der Walle, 
NRC, 7 juni 2006 

 
2p 1 Geef een voordeel en een nadeel van de Oranjegekte voor de economie. 

 
1p 2 Welk kopje past het beste boven alinea 5? 

A Economie 
B Oranjegekte 
C Vuilnisbak 
D Wereldkampioenschap 
 

1p 3 Wat is het belangrijkste doel van deze tekst? 
A amuseren 
B informeren 
C overtuigen 
D waarschuwen 
 

2p 4 Geef in de uitwerkbijlage bij de volgende uitspraken uit de tekst met een X aan 
of ze juist of onjuist zijn. 
1 Oranjesupporters zijn vergelijkbaar met hooligans. 
2 Er is alleen in Nederland een onderzoek gedaan naar de Oranjegekte. 
3 Alleen onder Nederlanders komt er Oranjegekte voor. 
4 Oranjegekte vindt alleen plaats in het stadion tijdens de voetbalwedstrijden. 
5 Oranjesupporters zijn, ondanks hun gekke verkleedpartijen, overal welkom. 
 

1p 5 Wat is de hoofdgedachte van deze tekst? 
A Oranjegekte is niet zo goed voor de economie. 
B Oranjegekte is wel een vreemd verschijnsel, maar van belang voor de 

economie. 
C Oranjegekte wordt in de voetballiefhebbende landen om ons heen niet 

begrepen. 
D Oranjesupporters willen met hun gekke verkleedpartijen alleen maar 

opvallen. 
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1p 6 Een schrijver kan in zijn tekst gebruik maken van: 
1 feiten 
2 de mening van de schrijver 
3 de mening van deskundigen / iemand anders 
Waaruit bestaat deze tekst? 
A alleen uit 1 
B alleen uit 1 en 2 
C alleen uit 1 en 3 
D uit 1, 2 en 3 
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Let op: er staan nog meer teksten, vragen en opdrachten op de volgende 
bladzijden! 
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Tekst 2 
 

Een ramp kun je niet plannen 
 
(1) Zo'n 400 ambtenaren van alle mini-
steries hebben in 2005 de veiligheid 
van ons land nauwkeurig onderzocht. 
De resultaten van die onderzoeken zijn 
in mei 2006 gepresenteerd in het Rap-
port Nationale Veiligheid. De belang-
rijkste conclusie van het rapport is 
nogal schokkend: Nederland is niet 
goed voorbereid op grote rampen. 
Moeten we ons zorgen maken? 
 

Water 
(2) Terroristische aanslagen, nieuwe 
ziektes en het massaal uitvallen van 
computersystemen kunnen leiden tot gro-
te problemen, die de Nederlandse sa-
menleving volkomen lam leggen. Maar 
het grootste gevaar is volgens het rap-
port het stijgende water. Door de aanhou-
dende klimaatverandering smelt het ijs op 
de Noordpool, waardoor de zeespiegel 
stijgt. Zachtere winters en nattere zomers 
zorgen voor een stijging van het water in 
onze rivieren. In het rapport staat dat de 
schade van overstromingen veel groter 
zal zijn dan gedacht. 
 

(3) "We moeten anders gaan denken 
over waterbeheersing", geeft een van de 
samenstellers van het rapport als tip. 
"Nederland is altijd alleen maar bezig ge-
weest met het buiten houden van water. 
Dat lukte aardig, met dijken en duinen 
langs de kust, dijken langs rivieren en 
vooral met de Deltawerken in Zeeland en 
Zuid-Holland. De dijken zijn goed; ze zijn 
bestand tegen een enkele keer hoog wa-
ter. Maar als op de lange termijn het wa-
ter hoog blijft, dan zullen de dijken het op 
een gegeven moment begeven." 
 

(4) Om dat te voorkomen is voor een an-
dere aanpak gekozen: het water moet de 
ruimte krijgen. Langs rivieren moeten 

grote stukken land aangewezen worden 
die onder water kunnen worden gezet om 
de rivieren te ontlasten. Dat is een idee 
waar we erg aan moeten wennen: een 
opzettelijke overstroming. Je voorkomt er 
echter mee dat de overstroming plaats-
vindt in een gebied waar veel mensen 
wonen. Dat zou namelijk pas echt een 
ramp zijn. Voor de kuststrook geldt zo’n 
aanpak natuurlijk niet. Daar zit de oplos-
sing vooral in het verstevigen of ophogen 
van de dijken. 
 

Verantwoordelijkheid 
(5) De Nederlandse regering krijgt tips in 
het genoemde rapport. "Alle ministers 
weten dat het belangrijk is om iets te 
doen aan het overstromingsgevaar. Maar 
geen van hen vindt dat het een taak is 
van zijn ministerie. Als niemand de ver-
antwoordelijkheid neemt, dan is er over 
twintig jaar nog niets geregeld", aldus het 
rapport. 
 

(6) Een laatste opvallend feit is de datum 
waarop de NOS het nieuws bekend 
maakt: meer dan een jaar na de presen-
tatie van het rapport. Mensen snappen 
niet dat zulk ernstig nieuws voor de bur-
gers geheim gehouden is. In de Tweede 
Kamer zijn daarover vragen gesteld aan 
premier Balkenende. Die verklaarde ech-
ter dat het allemaal wel meevalt. "De in-
formatie uit het rapport is bijna twee jaar 
oud. Gelukkig is er in de tussentijd al 
heel veel gedaan om de problemen die in 
het rapport staan, te voorkomen. Neder-
land staat er inmiddels veel beter voor 
dan in 2005", antwoordde de minister-
president. "Hoewel we natuurlijk wel alles 
goed in de gaten moeten houden. Een 
ramp kun je niet plannen, maar de voor-
bereidingen op een ramp wel." 

 

Vrij naar www.nos.nl/nosjournaal, augustus 2007 
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1p 7 De tekst begint met een vetgedrukte inleiding. 
Deze inleiding geeft 
A de introductie van een probleem. 
B een persoonlijke mening over het onderwerp. 
C een uitleg over de opbouw van de tekst. 
D een waarschuwing voor wateroverlast. 
 

2p 8 In de inleiding staat: "Nederland is niet goed voorbereid op grote rampen." 
 Welke rampen worden er genoemd? 

 
1p 9 Welk kopje past het beste boven alinea 4? 

A Dijken ophogen 
B Een echte ramp 
C Opzettelijk laten overstromen 
D Water buiten houden 
 

1p 10 Wat is het verband tussen alinea 3 en 4? 
A Alinea 3 en 4 vormen samen een opsomming. 
B Alinea 3 en 4 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 4 geeft een oplossing van het probleem in alinea 3. 
D Alinea 4 geeft een voorbeeld bij wat er in alinea 3 wordt verteld. 
 

1p 11 Een schrijver heeft altijd een doel met een tekst. 
Wat is het belangrijkste doel van de schrijver van deze tekst? 
A de lezer informatie geven over het Rapport Nationale Veiligheid 
B de lezer overhalen het Rapport Nationale Veiligheid te lezen 
C de lezer waarschuwen voor de slechte dijken van Nederland 
 

1p 12 In de laatste alinea staat de mening van premier Balkenende. 
Welke conclusie kun je daaruit trekken? 
A Premier Balkenende is afwachtend. 
B Premier Balkenende is bang. 
C Premier Balkenende is ongerust. 
D Premier Balkenende stelt ons gerust. 
 

1p 13 Welke van de onderstaande uitspraken is niet juist? 
A Als het water hoog blijft, zullen de dijken in Nederland het begeven. 
B In 2005 was Nederland niet goed voorbereid op een ramp. 
C In 2007 was Nederland al helemaal voorbereid op een ramp. 
D Terroristische aanslagen kunnen ons land lam leggen. 
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Tekst 3 
 

Onze vertrouwde fiets gaat er heel anders uitzien 
 

(1) Nederland is al jaren fietsland num-
mer twee van de wereld. Alleen in Chi-
na rijden meer fietsen, maar daar wo-
nen dan ook ruim 60 keer zo veel men-
sen als in Nederland. Hoewel de ont-
wikkelingen in de fietsindustrie niet 
stilstaan, lijken de meeste rijwielen 
nog altijd op de oude vertrouwde 
exemplaren die al tijden bestaan. Toch 
is er een verandering merkbaar. Het 
straatbeeld wordt steeds meer bepaald 
door heel rare, opvallende, felgekleur-
de modellen: van fietsen met aan-
hanger en bakfietsen voor gezinnen 
met jonge kinderen tot de zogenaamde 
'lowriders', die vooral onder jongeren 
populair zijn. 
 

(2) Enkele jaren geleden zag je ze voor 
het eerst op de weg: gewone fietsen met 
aanhanger. In die aanhanger, voorzien 
van een overkapping, zaten meestal een 
of twee kinderen. De aanhangers moes-
ten aan de strengste eisen voldoen om 
veilig aan het verkeer te kunnen deelne-
men. Toch zijn ze nooit een doorslaand 
succes geworden. Volgens Marcel Ver-
wimp van fietsenhandel Kids & Bikes in 
Eindhoven komt dat, doordat de fietsen-
de ouder zijn kinderen achter zich heeft. 
"Je kunt ze dan niet in de gaten houden 
en je moet maar afwachten of alle auto-
mobilisten je karretje op tijd in de gaten 
hebben. Dan fiets je niet met een gerust 
hart." 
 

(3) De oplossing daarvoor is volgens hem 
de nieuwe lichting bakfietsen. "Vroeger 
werden die alleen gemaakt om spullen te 
vervoeren. De bakker, de groenteman en 
de vuilnisman gingen ermee door de stra-
ten. De nieuwe bakfiets is uitgevonden in 
Denemarken en een jaar of vier geleden 
in Nederland terecht gekomen. De kinde-

ren zitten vóór de ouders, dus er blijft de 
hele tijd contact. Dat is een fijn en veilig 
gevoel", aldus Verwimp. De bakfiets is 
voor een toenemend aantal mensen een 
alternatief voor de tweede auto. Hij is 
goedkoper, milieuvriendelijker en gemak-
kelijker te parkeren. Bovendien ben je er 
in de stad net zo snel mee op de plaats 
van bestemming als met de auto. 
 

(4) In een rijwielhandel een paar straten 
verderop vind je een andere nieuwkomer. 
De 'lowriders' (letterlijk: laagrijders) zijn 
gebaseerd op de motorfietsen van het 
beroemde Amerikaanse merk Harley 
Davidson. Ze hebben een lage zit, een 
groot en comfortabel zadel, een breed 
stuur en dikke banden. Susan van Steke-
lenburg, eigenaresse van de winkel, be-
grijpt het succes wel. "Je rijdt er heel ont-
spannen op. Bovendien zijn onze fietsen 
een verlengstuk van je persoonlijkheid. 
Je kunt ze helemaal naar wens laten ma-
ken. Zo krijgt iedereen zijn eigen unieke 
fiets. Het aantal zal de komende jaren 
stijgen, maar niet zo hard, dat je iemand 
tegenkomt die op precies dezelfde fiets 
rijdt als jij." 
 

(5) Er is nog een andere trend: de elektri-
sche fiets. Tegenwoordig is een fiets met 
een hulpmotortje niet meer alleen iets 
voor ouderen of gehandicapten. Ieder 
model, dus ook de hippe en stoere fiet-
sen voor jongeren, kun je op verzoek 
laten voorzien van een elektrisch aange-
dreven motortje. Die is heus niet bedoeld 
voor luie mensen, want de belangrijkste 
eigenschap van een fiets zal hij altijd 
houden: je zult toch echt zelf moeten 
trappen om vooruit te komen. Zolang dat 
het geval is, zal een fiets een fiets blij-
ven, in welke vorm en kleur dan ook. 

 

Vrij naar Peter van Vlerken, Eindhovens Dagblad, 8 december 2007 
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1p 14 In de inleiding staat dat de lowriders vooral onder jongeren populair zijn. 
Welke alinea gaat verder in op de populariteit van deze fiets? 
A alinea 2 
B alinea 3 
C alinea 4 
D alinea 5 
 

1p 15 In alinea 2 staat dat de fiets met aanhanger nooit een doorslaand succes is 
geweest. 
Welke oorzaak wordt hiervoor gegeven? 
A De aanhanger voldoet niet aan de strenge veiligheidseisen. 
B De gewone fietsen bleken niet geschikt voor een aanhanger. 
C De kinderen zitten achter de ouder. 
D Er kunnen maar twee kinderen in de aanhanger. 
 

1p 16 Een schrijver heeft altijd een doel met een tekst. 
Wat is het belangrijkste doel van de schrijver van deze tekst? 
A de lezer amuseren met de nieuwste trends op fietsgebied 
B de lezer informeren over de nieuwste trends op fietsgebied 
C de lezer overhalen om ook een nieuwe fiets te kopen die echt bij hen past 
D de lezer waarschuwen dat je bij alle fietsen toch vooral zelf moet blijven 

trappen 
 

2p 17 Geef in de uitwerkbijlage bij de volgende uitspraken uit de tekst met een X aan 
of ze juist of onjuist zijn. 
1 De nieuwe lichting fietsen lijkt niet meer op de oude exemplaren. 
2 De bakfiets is een typisch Nederlandse uitvinding. 
3 De lowrider is alleen populair onder jongeren. 
4 De elektrische fiets is niet alleen meer voor ouderen of gehandicapten. 
5 Bij de elektrische fiets zul je nog steeds zelf moeten blijven trappen. 
 

1p 18 Wat is de bedoeling van de laatste alinea? 
A een advies geven 
B een nieuw gegeven toevoegen 
C een oorzaak geven 
D een samenvatting geven 
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Tekst 4 
 

Gelukkig tussen de 'superboeren' 
 
(1) Saidu Keta (24) uit het West-Afrikaanse Guinee is blij. Vanaf vanmiddag mag 
hij zich Nederlander noemen. Net als enkele honderden andere buitenlanders die 
op de eerste verplichte naturalisatiedag het vaak felbegeerde Nederlands pas-
poort krijgen. 
 
(2) De naturalisatiedag is een initiatief van oud-minister Rita Verdonk. Net als in Canada 
en Amerika moet het aanvaarden van het Nederlanderschap een feestje zijn, is het idee. 
Als bekroning op de verplichte inburgeringscursus wordt er een feestelijke bijeenkomst 
georganiseerd. Dat gebeurt in de gemeente waar de voormalige asielzoekers wonen. Bij 
die gelegenheid wordt duidelijk gemaakt, dat de naturalisatie hun bepaalde rechten 
geeft, maar dat er ook plichten bij het Nederlanderschap horen. 
 
(3) "Dit land is goed", zegt Saidu Keta bedachtzaam, in eenvoudig, maar verstaanbaar 
Nederlands. Hij verliet zijn geboorteland toen hij achttien was, door wat hij zelf "proble-
men met de regering" noemt. Tegenwoordig woont hij in Doetinchem. Na vier jaar in een 
asielzoekerscentrum heeft hij in de Achterhoek sinds anderhalf jaar een eigen woning. 
Voor een fotowedstrijd, die deel uitmaakt van de naturalisatiedag, fotografeerde hij een 
enorm grote tractor: "omdat hier superboeren wonen." Via een stage vond hij werk bij 
Ebbers Metalworks, een metaalverwerkingsbedrijf, ook in Doetinchem. Vol trots laat 
Keta in een lawaaierige hal zijn werkplek zien. Hij staat achter een machine die onder-
delen last voor radiators. Volgende week donderdag trakteert hij ter ere van zijn nieuwe 
paspoort op het werk. "Dan pas, want nu zijn er nog veel collega's op vakantie." 
 
(4) Voor Keta betekent een Nederlands paspoort vooral vrijheid. Om te gaan en staan 
waar hij wil. "Als ik hard spaar, kan ik op vakantie. Naar België, Frankrijk of misschien 
wel Canada", droomt hij. "Ik heb geen grenzen meer; dat vind ik heel fijn." 
 
(5) Vóór 2005 kregen asielzoekers die Nederlander mochten worden, hun paspoort per 
post toegestuurd. Maar sinds oktober 2006 moeten gemeenten op 24 augustus (de dag 
dat in 1815 de eerste grondwet in Nederland werd ingevoerd) verplicht een naturalisa-
tiedag houden en er een feestje van maken. Daarnaast moet er minstens één keer in de 
zes weken de gelegenheid zijn om het Nederlandse paspoort in ontvangst te nemen, 
maar daar hoeven geen taart, toespraken en cadeautjes aan te pas komen. Veel men-
sen die door hun gemeenten vandaag zijn uitgenodigd, hebben in feite hun paspoort al; 
de uitreiking is slechts een plechtigheid. 
 
(6) Toch is het dit jaar anders geregeld dan bij de eerste verplichte integratiedag. Vanaf 
nu zijn de nieuwe Nederlanders zelf ook verplicht te komen. De regering wil op die ma-
nier de opkomst, die in 2006 dramatisch laag was, opkrikken. "Het is nieuw; mensen 
moeten er nog aan wennen. De belangstelling is misschien niet zo groot als we hadden 
gehoopt. Maar ja, het is de eerste keer en goed voorbeeld doet goed volgen", aldus 
oud-minister Verdonk. 
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(7) Saidu Keta staat vanmiddag samen met drie vrienden op het stadhuis. Hij zou ook 
zijn gekomen als de bijeenkomst niet verplicht was. "Ik ben in Doetinchem zo blij. Men-
sen hier zijn mijn nieuwe familie. Mijn kleur is wel anders, maar ons hart is hetzelfde. Ik 
ben niet meer alleen." 

 
Vrij naar een artikel in Algemeen Dagblad, 24 augustus 2007 

 
1p 19 Wat is de bedoeling van de vetgedrukte inleiding? 

A de indeling geven van de tekst 
B een conclusie vooraf geven 
C een persoon uit de tekst voorstellen 
D een samenvatting vooraf geven 
 

1p 20 Welk kopje geeft het beste de inhoud van alinea 3 weer? 
A Achterhoek 
B Saidu Keta 
C Metaalverwerkingsbedrijf 
D Superboeren 
 

1p 21 Wat is het verband tussen alinea 5 en 6? 
A Alinea 5 en 6 vormen samen een opsomming. 
B Alinea 5 en 6 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 6 geeft een ontkenning van wat er in alinea 5 wordt gezegd. 
D Alinea 6 geeft een voorbeeld bij wat er in alinea 5 wordt verteld. 
 

1p 22 Je hebt de tekst gelezen. 
Welke conclusie kun je dan trekken? 
A Saidu is boos en teleurgesteld. 
B Saidu is eenzaam en verdrietig. 
C Saidu is opgelucht en ontspannen. 
D Saidu is trots en blij. 
 

1p 23 Geef de belangrijkste reden waarom het Nederlandse paspoort voor Saidu Keta 
zo belangrijk is. 
 

1p 24 Wat is het belangrijkste doel van deze tekst? 
A amuseren 
B informeren 
C overtuigen 
D tot handelen aansporen 
 

1p 25 Een schrijver kan in zijn tekst gebruik maken van: 
1 feiten 
2 de mening van de schrijver 
3 de mening van deskundigen / iemand anders 
Waaruit bestaat deze tekst? 
A alleen uit 1  
B alleen uit 1 en 2 
C alleen uit 1 en 3 
D uit 1, 2 en 3 
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Tekst 5 
 

Tv kijken op je mobiel, overal en altijd 
 
(1) Ongeveer één procent van alle Ne-
derlanders maakt er al gebruik van: tv 
kijken op de mobiele telefoon. De ont-
wikkeling van mobiele tv staat nog in 
de kinderschoenen, maar het kan hard 
gaan. Denk maar aan de stormachtige 
opkomst van de mobiele telefoon zelf, 
de DVD-speler in de auto, of de mp3-
speler met video. Dat zou kunnen be-
tekenen dat iedereen over enkele jaren 
de vertrouwde vaste tv uit de huis-
kamer kan verwijderen. Of loopt het 
zo'n vaart niet? 
 
(2) Hoewel nog lang niet iedereen over 
mobiele tv kan beschikken, wordt er al 
wel uitgebreid marktonderzoek gedaan. 
Dat houdt in dat aan mensen gevraagd is 
wat hun voorkeuren zijn als mobiele tv 
straks op grote schaal ingevoerd wordt. 
Bedrijven die de programma's verzorgen, 
kunnen op die manier inspelen op de 
wensen van de klanten. Zo is er ge-
vraagd welke programma's jongeren het 
liefste zien, op welke plekken ze het liefst 
tv zouden willen kijken en hoeveel tijd per 
dag ze er aan willen besteden. 
 
(3) Het opvallende is, dat ruim de helft 
van de ondervraagden de vragen gemak-
kelijk beantwoordt. Ik zou denken dat de 
meeste mensen raar opkijken als je hen 
vertelt dat ze binnenkort op hun mobieltje 
tv kunnen kijken. Niets is minder waar. 
Blijkbaar kijken mensen tegenwoordig 
niet meer op van wéér een nieuw techno-
logisch snufje. Ook al bestaat mobiele tv 
nog niet, toch zeggen heel veel mensen 
al te weten waar ze tv gaan kijken als dat 
op hun telefoon kan. 
 

(4) Het is een bekend verschijnsel dat 
jongeren sneller met technische en elek-
tronische nieuwtjes vertrouwd zijn dan 
ouderen. Dat bleek ook uit het onder-
zoek. Jongeren zien mobiele tv helemaal 
zitten! Ze geven aan dat ze er dan vooral 
op school, maar ook in bed gebruik van 
zouden maken. Verder zeggen ze dat ze 
er het liefst muziekprogramma's op zou-
den bekijken. 
 
(5) Bij volwassenen wordt vakantie het 
meest genoemd als ideale plek voor de 
mobiele tv. Daarnaast wordt 'onderweg' 
(naar opleiding of werk) door veel Neder-
landers genoemd als een populair mo-
ment om mobiel tv te kijken. Wat ik ook 
grappig vind: één op de twaalf Nederlan-
ders noemt ook de wc als tv-plek. 
 
(6) Zal de vertrouwde tv in de Nederland-
se huiskamers door deze ontwikkelingen 
op den duur verdwijnen? Zo snel zal het 
zeker niet gaan, denkt Hans Broekhuis, 
manager tv van Tele2: "Het consumen-
tengedrag zal niet ineens van vandaag 
op morgen totaal veranderen. De tv in de 
huiskamer zal de komende jaren nog 
steeds bovenaan staan als het meest be-
keken medium voor bijvoorbeeld films en 
sportwedstrijden. Tv kijken op je mobiel 
doe je vooral op momenten dat je niet 
thuis bent. Je hebt dadelijk gewoon twee 
verschillende soorten van tv kijken." De 
verwachting is dan ook dat vooral het ge-
bruik van mp3-spelers en i-pods zal afne-
men door de komst van mobiele tv. 

Vrij naar Miranda van Unen, onderzoek van 
TNS-NIPO, 20 september 2007 
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1p 26 "Of loopt het zo'n vaart niet?" (alinea 1) 
 Citeer een zinsgedeelte uit dezelfde alinea waarop deze vraag betrekking 

heeft. 
 

1p 27 "Of loopt het zo'n vaart niet?" (alinea 1) 
In welke alinea staat het antwoord op deze vraag? 
A alinea 3 
B alinea 4 
C alinea 5 
D alinea 6 
 

1p 28 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van alinea 6? 
A Consumentengedrag nu 
B Sportwedstrijden 
C Mp3-spelers en i-pods 
D Verwachting 
 

1p 29 Welke verwachting met betrekking tot de tv kun je uit deze tekst afleiden? 
A De ontwikkeling van de mobiele tv gaat net zo hard als die van de mp3. 
B Het marktonderzoek naar mobiele tv wordt alleen onder jongeren gehouden. 
C Films en sport bekijken we de komende jaren gewoon nog op de huiskamer-

tv. 
D Jongeren willen vooral op vakantie en onderweg naar school mobiele tv 

gebruiken. 
 

1p 30 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer? 
A Door mobiele tv zullen er minder mp3-spelers en i-pods verkocht gaan 

worden. 
B Het is een bekend verschijnsel dat jongeren sneller vertrouwd zijn met 

technologische nieuwtjes dan ouderen. 
C Mobiel tv-kijken komt eraan als extra mogelijkheid naast het ouderwetse 

huiskamer-kijken. 
D Ook al bestaat mobiele tv nog niet, toch weten de meeste mensen al waar 

ze die gaan gebruiken. 
 

1p 31 Een tekst kan bestaan uit: 
1 feiten 
2 de mening van de schrijver 
3 de mening van een deskundige 
Waaruit bestaat de tekst 'Tv kijken op je mobiel, overal en altijd'? 
A alleen uit 1 en 2 
B alleen uit 1 en 3 
C alleen uit 2 en 3 
D uit 1, 2 en 3 
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Tekst 6 
 

 
 

Reclamefolder E·on, maart 2007 
 
 

1p 32 In een advertentie zijn beeld en tekst op elkaar afgestemd en dat kan op 
verschillende manieren. 
Wat hebben beeld en tekst met elkaar te maken in de advertentie van E·on? 
A Het beeld alleen al is voldoende om de advertentie te kunnen begrijpen. 
B Het beeld heeft niet echt betrekking op wat de tekst vertelt. 
C Het beeld ondersteunt de boodschap die in de tekst wordt verteld. 
D Het beeld trekt de aandacht, maar is ook nodig om de tekst te kunnen 

begrijpen. 
 

of verspilling? 
 

Er brandt een lantaarnpaal op een verlaten fietspad. Nacht in, nacht uit, zelfs als 
er helemaal niemand te zien is. Is dit verspilling van energie? Maar stel nou dat er 
vanavond laat iemand fietst. Is het dan veiligheid? 
 

Als producent en leverancier van elektriciteit en gas stellen wij onszelf dagelijks 
dit soort vragen. Ook de vraag naar steeds meer én betaalbare energie houdt ons 
bezig. Tegelijkertijd willen we onze energie duurzaam blijven produceren, want het 
milieu is ook voor ons van levensbelang. 
 

De antwoorden op deze vragen zijn niet gemakkelijk, maar we blijven er iedere 
dag opnieuw onderzoek naar doen. Denk met ons mee op www.welkombijeon.nl. 

Nieuwe energie 

Pagina: 262Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 945-0011-a-BB-2-o 15 lees verder ►►►

Schrijfopdracht 
 
Vakantiewerk jachthaven 
 
Je schooljaar zit er bijna op en je wilt, wanneer je geslaagd bent, naar het 
Middelbaar Toeristisch en Recreatief Onderwijs. 
Je weet alleen nog niet welke richting je zult gaan kiezen. Daarom wil je graag in 
de grote vakantie vier weken, in de maand juli, een vakantiebaantje in de 
recreatie. 
Bij jou in de buurt is een jachthaven en daar zou je wel willen werken. 
Je schrijft een e-mail naar de directeur, Kees Sluiter, waarin je vraagt of hij voor 
jou een vakantiebaantje heeft. Je legt hem uit waarom je juist in de jachthaven 
wilt werken. Je wilt graag zoveel mogelijk afwisselend werk doen, zodat je een 
goed beeld krijgt van een beroep in de recreatie. Je vertelt hem ook welke 
periode je beschikbaar bent. 
Als je daar mag komen werken, zou je willen weten of je speciale werkkleding 
moet dragen. 
Ook zou je willen weten wat de werktijden zijn en wat je per uur verdient. 
Je vraagt of hij zo spoedig mogelijk al jouw vragen wil beantwoorden en bedankt 
hem alvast daarvoor aan het eind van je e-mail. 
 

12p 33 Schrijfopdracht: een e-mail 
Schrijf een keurige e-mail naar jachthaven@hetnet.nl, waarin je naar 
vakantiewerk vraagt. 
Neem hierin de volgende onderdelen op: 
− vraag naar mogelijkheid van een vakantiebaantje 
− reden om in de jachthaven te werken 
− vraag naar afwisselende werkzaamheden 
− periode waarin je wilt werken 
− vraag naar speciale werkkleding 
− vraag naar de werktijden 
− vraag naar het uurloon 
− reactie en een bedankje. 
 

einde  945-0011-a-BB-2-o* 

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. 
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Beantwoord alle vragen en maak de opdracht in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 
 

 1 voordeel: .........................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
nadeel: ............................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D 
 

 4 Zet bij elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom. 
nr. uitspraak juist onjuist 
1 Oranjesupporters zijn vergelijkbaar met hooligans.   
2 Er is alleen in Nederland een onderzoek gedaan naar 

de Oranjegekte.   

3 Alleen onder Nederlanders komt er Oranjegekte voor.   
4 Oranjegekte vindt alleen plaats in het stadion tijdens 

de voetbalwedstrijden.   

5 Oranjesupporters zijn, ondanks hun gekke verkleed-
partijen, overal welkom.   

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 

Tekst 2 
 

 7 A B C D 
 

 8 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

A B C D  A B C DX B XA B C D X of of
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 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 
 

Tekst 3 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 Zet bij elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom. 
nr. uitspraak juist onjuist 
1 De nieuwe lichting fietsen lijkt niet meer op de oude 

exemplaren.   

2 De bakfiets is een typisch Nederlandse uitvinding.   
3 De lowrider is alleen populair onder jongeren.   
4 De elektrische fiets is niet alleen meer voor ouderen 

of gehandicapten.   

5 Bij de elektrische fiets zul je nog steeds zelf moeten 
blijven trappen.   

 
 18 A B C D 

 
 

Tekst 4 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 ........................................................................................................................  
 

 24 A B C D 
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 25 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 26 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C D 
 

 31 A B C D 
 
 

Tekst 6 
 

 32 A B C D 
 
 

Schrijfopdracht 
 

 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................
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........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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800013-1-711o 

Examen VMBO-BB 

2008 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 32 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 22 mei

9.00 - 10.30 uur
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Tekst 1 
 

De hele wereld in beeld 
 

(1) Internetbedrijf Google is een van 
de grootste bedrijven ter wereld. Groot 
geworden dankzij de zoekmachine 
(wie heeft er nou nog nooit ‘ge-
googled’?), heeft het bedrijf in razend 
tempo andere toepassingen voor de 
computer ontwikkeld. Een bekend 
voorbeeld daarvan is het programma 
Google Earth. Met behulp van satelliet- 
en luchtfoto’s kun je sinds juni 2005 
vanachter je computer over de wereld 
vliegen en inzoomen op ieder willekeu-
rig plekje ter wereld. 
 
(2) Iedereen die internet heeft, kan 
Google Earth gebruiken. Het enige wat je 
moet doen is het programma downloaden 
en installeren op je computer. Direct 
daarna kun je de hele wereld al van 
dichtbij gaan bekijken: de plek waar je 
vorig jaar op vakantie bent geweest, je 
eigen achtertuin of je school, alles staat 
haarfijn op de foto. Het beeld is haar-
scherp, maar het geeft helaas niet de ac-
tuele situatie weer. De foto’s zijn in het 
verleden gemaakt en worden nu nog 
steeds gebruikt. In de toekomst wil 
Google wel regelmatig alle beelden gaan 
verversen. 
 
(3) Sinds 2006 is met name ons land nog 
beter te zien dan voorheen, dankzij nieu-
we en scherpere foto’s. De meeste foto’s 
zijn gemaakt op een hoogte van vier kilo-
meter, maar sommige steden zijn echt 
heel duidelijk, omdat ze van dichterbij 
zijn gefotografeerd op ongeveer 800 me-
ter. De meeste mensen gebruiken 
Google Earth gewoon voor de lol: het is 
vooral leuk wat je er allemaal mee kunt 
bekijken. Er zijn echter ook nuttige toe-
passingen bekend. Zo gebruiken milieu- 
en natuurorganisaties de foto’s om plek-
ken op de aarde te bestuderen, waar zich 

problemen voordoen. De smeltende ijs-
kappen bijvoorbeeld en de illegale hout-
kap in de regenwouden kunnen zo op af-
stand worden opgespoord en later ook in 
de gaten worden gehouden. 
 
(4) Sommige mensen hebben hun beden-
kingen bij de eindeloze mogelijkheden 
die de beelden bieden. Zo is bekend dat 
inbrekers fanatieke gebruikers van het 
programma zijn. Ze kunnen de situatie 
rondom de woning die ze op het oog heb-
ben van tevoren uitgebreid verkennen. 
Ook kunnen ze het gevangenisterrein 
alvast bestuderen op ontsnappingsrou-
tes, voor het geval ze toch opgespoord 
en later in de gaten gehouden worden. 
 
(5) Het is overigens niet mogelijk om zo-
maar overal naar binnen te gluren. De fo-
to’s worden loodrecht van boven geno-
men, dus niemand kan door de ramen 
naar binnen kijken. Er zijn natuurlijk ook 
plekjes op de wereld die geheim zijn, zo-
als militaire installaties of regeringsge-
bouwen. Die worden op de foto dan ook 
wazig weergegeven, zodat terroristen er 
niet van kunnen profiteren bij het bera-
men van eventuele aanslagen. Om die-
zelfde reden zijn Paleis Noordeinde en 
Paleis Huis ten Bosch van onze Koningin 
ook onherkenbaar gemaakt. 
 
(6) Wat zijn de plannen van Google 
Earth? Er is van alles denkbaar, bijvoor-
beeld hoogteverschil laten zien op de fo-
to. In de Verenigde Staten kun je al drie-
dimensionale gebouwen op de foto laten 
zien. Sommige bedrijven betalen Google 
om hun bedrijfsnaam op de foto af te 
beelden. Er kan een stratenplan aan het 
programma gekoppeld worden, zodat je 
er je route tussen twee plaatsen mee 
kunt bepalen. Ook zal het op den duur 
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aan navigatiesystemen gekoppeld kun-
nen worden. In plaats van getekende 
weggetjes en symbolen op het schermpje 
zie je dan hoe het er in het echt uitziet. 
Google Earth maakt dus niet alleen de 

hele wereld zichtbaar vanuit de luie stoel, 
maar zorgt volgens ons ook nog eens 
voor heel praktische toepassingen van 
het beeldmateriaal. 

 
 
 

1p 1 Wat is het belangrijkste doel van de schrijvers met de eerste alinea? 
A de lezer amuseren met een leuk verhaaltje over Google Earth 
B de lezer ervan overtuigen dat je Google Earth moet downloaden 
C de lezer informatie geven over Google Earth 
D de lezer overhalen om Google Earth aan te schaffen 
 

1p 2 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van alinea 3? 
A Milieu- en natuurorganisaties 
B Smeltende ijskappen 
C Sommige steden heel duidelijk 
D Toepassingen Google Earth 
 

1p 3 In de laatste zin van alinea 1 staat dat je kunt “inzoomen op ieder willekeurig 
plekje ter wereld”. 
Uit welke alinea blijkt dat dit niet helemaal waar is? 
A alinea 3 
B alinea 4 
C alinea 5 
D alinea 6 
 

1p 4 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A Internetbedrijf Google is groot geworden dankzij het succes van de 

zoekmachine. 
B Het programma Google Earth is vooral eindeloos leuk zonder enig nut. 
C Google Earth is niet alleen leuk, maar er zijn ook praktische toepassingen 

mogelijk. 
D Het risico van Google Earth is dat het door terroristen gebruikt wordt voor 

aanslagen. 
 

1p 5 Een schrijver kan gebruik maken van: 
1 feiten 
2 de eigen mening 
3 de mening van anderen. 
Waarvan maken de schrijvers van de tekst ‘De hele wereld in beeld’ gebruik? 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
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Tekst 2 
 

Beren in de bergen 
 

1  Je zou het misschien niet zeg-
gen, maar wie beren in het wild wil 
zien, hoeft geen wereldreis van tien-
duizenden kilometers te maken. In 
de Pyreneeën, het gebergte op de 
grens van Frankrijk en Spanje, kun 
je ze al tegen het lijf lopen. De vraag 
is echter hoe lang dat nog zo zal 
zijn. De Fransen hebben namelijk 
nogal wat meningsverschillen over 
de manier waarop het aantal beren 
in stand moet worden gehouden. 
 

2  Momenteel wonen er nog ongeveer 
20 beren op de hellingen van de Pyre-
neeën. Dat is vergeleken met vroeger 
erg weinig. In het verleden leefden er 
duizenden beren in die streek, maar ze 
zijn in de loop der jaren langzamer-
hand uitgestorven. Omdat de Franse 
regering de dieren niet helemaal wilde 
laten verdwijnen, zijn er in 1996 drie 
beren uit Slovenië naar de Pyreneeën 
gebracht. Deze berensoort is iets dik-
ker dan de Franse, maar lijkt er van al-
le beren wel het meest op. Het trio 
moest de berenbevolking in de bergen 
weer op peil brengen. 
 

3  De ‘echte’ Franse beren wilden 
echter niets van de ‘buitenlandse’ be-
ren weten. Het gevolg was, dat er 
geen nakomelingen geboren werden. 
In 2004 stierf de laatste Franse beer. 
Hij werd doodgeschoten door een ja-
ger die daarvoor veroordeeld is tot en-
kele jaren gevangenisstraf. Alle beren 
die er nu nog zijn, stammen dus af van 
de drie Sloveense beren en daarin 
schuilt een deel van het probleem. Se-
bastien Déjean, de beheerder van het 
natuurpark, legt uit wat er fout gaat: 
“De beren zijn eigenlijk allemaal fami-
lie, afstammelingen van elkaar. Dat is 

voor de voortplanting niet gezond. Er 
kunnen allerlei ziektes en afwijkingen 
binnen de groep ontstaan. Sommige 
beren hebben daar al onder te lijden. 
De groep is daarom eigenlijk ten dode 
opgeschreven.” 
 

4  De regering heeft enkele jaren ge-
leden het plan opgevat om nog vijf be-
ren uit Slovenië te importeren. Begin 
2006 zijn ze in het natuurpark uitgezet. 
Déjean is daar niet blij mee. Hij vindt 
het geen goede oplossing en hij wordt 
daarbij gesteund door een meerder-
heid van de plaatselijke bevolking. 
“Beren en mensen kunnen moeilijk sa-
menleven in een gebied. Natuurparken 
hebben geen omheining, dus de beren 
kunnen gewoon de bewoonde gebie-
den inlopen. Ze worden in het hoogge-
bergte uitgezet, maar ze zoeken het la-
gere gedeelte op, omdat het landschap 
daar meer op Slovenië lijkt. Zo komen 
ze tussen de mensen terecht, met alle 
vervelende gevolgen van dien.” Zo 
worden er regelmatig kuddes van 
plaatselijke herders aangevallen. Jaar-
lijks moet de regering 200 tot 300 ge-
vallen van schade door beren aan bur-
gers vergoeden. 
 

5  Voor de toeristenindustrie in de 
streek is het prachtig dat de regering 
nóg meer beren uit Slovenië wil halen. 
Burgemeester Arcangeli van het dorpje 
Arbas bijvoorbeeld wil de beren gebrui-
ken om van de streek een toeristische 
trekpleister te maken. De industrie in 
de Pyreneeën loopt terug en andere 
bronnen van inkomsten hebben de 240 
inwoners van Arbas ook niet. “Daarom 
moet er hier een groot natuurpark ko-
men, met de beer in het middelpunt 
van de belangstelling. Het is een be-
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dreigde diersoort en die moeten we 
beschermen. Dat eisen wij ook van an-
dere landen, dus dan moeten we het 
zelf ook doen. Een natuurpark is daar 
ideaal voor”, aldus Arcangeli. 
 

6  Maar de kans dat het park er komt, 
is heel klein. Arcangeli heeft gewoon 
teveel tegenstanders. Onlangs hebben 
die zijn hele gemeentehuis beklad en 
het houten standbeeld van een beer op 
het plein in brand gestoken. Het groot-
ste probleem is nog wel de ruzie tus-
sen de twee provincies waarin het park 
moet komen. De regeringen van de 

provincies kunnen het niet met elkaar 
eens worden en ontwikkelen nu eigen 
plannen voor kleinere parken. Boven-
dien verbieden ze elkaar om het sym-
bool van de beer voor hun park te ge-
bruiken. Niet alleen het bestaan van 
onderlinge meningsverschillen tussen 
voor- en tegenstanders, maar ook de 
bedreigde voortplanting als gevolg van 
inteelt, maakt de toekomst van beren 
in het wild er niet gunstiger op. De 
kans is groot dat er in de toekomst 
geen beer meer in de bergen te zien 
zal zijn. Moeten we toch naar de 
dierentuin! 

 
 
 

1p 6 De eerste, vet gedrukte alinea leidt de tekst in door 
A de aanleiding te noemen voor het schrijven van de tekst. 
B de indeling van de tekst aan te geven. 
C een samenvatting van de tekst te geven. 
D voorbeelden te geven van het onderwerp van de tekst. 
 

1p 7 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 3 en 4 samen? 
A Beren in de bergen ongezond 
B Import van beren geen oplossing 
C Reddingspoging wilde beren mislukt 
D Wilde beren gevaarlijk voor mensen 
 

1p 8 Wat is de hoofdgedachte van de tekst ‘Beren in de bergen’? 
A Beren in het wild zijn gevaarlijk voor de plaatselijke bevolking, doordat ze de 

lager gelegen woongebieden opzoeken.  
B De burgemeester van het arme dorpje Arbas wil graag toeristen trekken door 

de aanleg van een groot natuurpark met wilde beren. 
C De kans op wilde beren in de Pyreneeën is door de bedreigde voortplanting 

en de meningsverschillen van de mensen erg klein geworden. 
D Het aanleggen van een natuurpark in de Franse Pyreneeën is een ideale 

kans voor het voortbestaan van de wilde beer. 
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1p 9 Een schrijver kan met een tekst de volgende bedoelingen hebben: 
1 gevoelens tot uitdrukking brengen 
2 informeren 
3 overtuigen 
4 tot handelen aansporen. 
Wat is het belangrijkste doel / zijn de belangrijkste doelen van de schrijver van 
de tekst ‘Beren in de bergen’? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C alleen 3 
D 2, 3 en 4 
 

1p 10 Een schrijver kan gebruik maken van: 
1 feiten 
2 de eigen mening 
3 de mening van anderen. 
Waarvan maakt de schrijver van de tekst ‘Beren in de bergen’ gebruik? 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
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Tekst 3 
 

De stierenvechters gaan het gevecht verliezen 
 

1  Burgemeester Jordi Hereu van 
de Spaanse stad Barcelona heeft 
aangekondigd dat de enige arena in 
zijn stad waar nog stierengevechten 
worden gehouden, in 2008 gesloten 
zal worden. De belangstelling voor 
stierengevechten is zó afgenomen, 
dat de eigenaar van arena ‘La Monu-
mental’ in de financiële problemen 
is gekomen. Eind 2007 zal er het 
laatste stierengevecht gehouden 
worden. Dat kan grote gevolgen 
hebben voor de economie in de pro-
vincie Catalonië, waar Barcelona de 
hoofdstad van is. 
 

2  Stierenvechten trekt in heel Spanje 
steeds minder publiek. Terwijl in de 
steden in Zuid-Spanje mensen naar de 
arena’s gelokt worden met allerlei ac-
ties en kortingen op de entreeprijzen, 
heeft Barcelona nu dus besloten om 
stierengevechten af te schaffen. La 
Monumental, de laatste grote arena in 
de stad, wordt gesloten. Dat besluit 
komt niet als een verrassing. Bij de 
verkiezingen van 2004 kreeg de poli-
tieke partij, die de afschaffing van de 
‘Corrida’ als belangrijkste programma-
punt had, bijna de meeste stemmen. 
Dat geeft wel aan dat het aantal tegen-
standers groot is. 
 

3  Een onderzoeker aan de universi-
teit van Barcelona, Manuel Delgado, 
heeft wel een verklaring voor de terug-
lopende bezoekersaantallen. Hij voor-
spelt een sombere toekomst voor 
Spanjes oudste traditie: “Het stieren-
vechten heeft een slechte naam gekre-
gen door alle actiegroepen in binnen- 
en buitenland. Door die slechte naam 
blijft het publiek weg, niet alleen de 
Spanjaarden, maar ook de toeristen. 

Vooral de jongeren vinden het niet 
meer van deze tijd dat er zó wordt om-
gegaan met levende wezens. Ouderen 
hebben daar minder moeite mee, zij 
vinden het een belangrijke traditie, 
maar hun aantal neemt ook af.” 
 

4  De directeur van de Hogeschool 
voor stierenvechters is ook pessimis-
tisch. Hij denkt dat de sluiting van La 
Monumental een domino-effect zal 
hebben in heel Spanje. Hij voorziet de 
ondergang van een hele bedrijfstak. In 
Spanje verdienen namelijk ruim 
200.000 mensen hun boterham door-
dat ze op een of andere manier bij het 
stierenvechten betrokken zijn. Er wordt 
per jaar zo’n anderhalf miljard euro in 
omgezet. De kosten van een stieren-
gevecht bedragen ongeveer 25.000 
euro, afhankelijk van de kwaliteit van 
de stieren en de bekendheid van de 
‘torero’, de stierenvechter. Een goede 
torero verdient in Spanje 6 à 7 miljoen 
euro per jaar en is net zo populair als 
een topvoetballer. 
 

5  De ernstige gevolgen voor de eco-
nomie spelen voor de tegenstanders 
van de stierengevechten geen rol. De 
Spaanse dierenbescherming en het 
CAS (Comité Anti Stierenvechten) vin-
den het belangrijker dat er wordt geke-
ken naar de rechten van de dieren. Zij 
vinden dat de buitengewoon wrede en 
dieronvriendelijke traditie niet meer in 
deze tijd past. Sterker nog: zij willen 
aan de burgemeester van Barcelona 
vragen om niet te wachten tot 2008, 
maar de gevechten nu al te verbieden. 
Zo willen ze het leven van tientallen 
stieren nog proberen te sparen. 
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6  Het besluit om La Monumental te 
sluiten heeft dus grote gevolgen voor 
de stad, de provincie en waarschijnlijk 
voor het hele land. De voorstanders 
zijn blij, maar er zullen talloze mensen 
zijn, die de nadelige gevolgen van de 

sluiting in hun dagelijkse leven zullen 
merken. Sommigen zullen een andere 
inkomstenbron moeten gaan zoeken, 
anderen een nieuwe vorm van vrije-
tijdsbesteding. 

 
 
 

1p 11 In alinea 1 staat dat ‘La Monumental’ in financiële problemen is gekomen. 
In welke alinea wordt de oorzaak gegeven voor deze problemen? 
A alinea 2 
B alinea 3 
C alinea 4 
D alinea 5 
 

1p 12 Wat is verband tussen alinea 2 en 3? 
A Alinea 2 en 3 vormen een opsomming. 
B Alinea 2 en 3 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 2 noemt een gevolg en alinea 3 een oorzaak. 
D Alinea 2 noemt een voorbeeld bij wat er in alinea 3 verteld wordt. 
 

1p 13 Welk kopje past het beste boven alinea 5? 
A Dierenbescherming 
B Ernstige gevolgen 
C Sneller verbod 
D Stierengevechten 
 

1p 14 Wat is het doel van de laatste alinea? 
A een advies geven 
B een conclusie geven 
C een waarschuwing geven 
D een wens uitspreken 
 

1p 15 Wat is de hoofdgedachte van deze tekst? 
A Dankzij het CAS komen er vanaf 2007 in de Catalaanse stad Barcelona 

geen stierengevechten meer voor. 
B De voorstanders van stierenvechten blijven aan deze dieronvriendelijke 

traditie vasthouden. 
C In heel Spanje komen er in de toekomst geen stierengevechten meer voor. 
D Steeds minder toeristen gaan naar stierengevechten kijken vanwege de 

wreedheid ervan. 
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Tekst 4 
 

 
 
B-Dagtrips. Eén en al avontuur. 
Met een B-Dagtrip op zak begint je uitstap al in de trein. Gedaan met een 
parkeerplaats zoeken of in de file staan. Je hoeft echt naar niks om te kijken. 
Enkel naar je familie, vrienden of naar het prachtige landschap natuurlijk. Want 
werkelijk alles is in de prijs inbegrepen: je treinbiljet heen en terug, je toegang 
en het tussentransport indien nodig. Bovendien heb je keuze uit meer dan 100 
bestemmingen (dierentuin, pretpark, ...) of evenementen (tentoonstellingen, 
festivals, ...) in heel België. Begin alvast te dromen. Surf naar www.nmbs.be 
voor meer info of haal de B-Dagtrips brochure in je station. 
 

B-Dagtrips. Eén en al avontuur.
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1p 16 In een advertentie horen teksten en plaatjes vaak bij elkaar. 
Welke van de onderstaande uitspraken geeft de combinatie van tekst en plaatje 
in deze advertentie het beste weer? 
A Het plaatje geeft zonder de onderstaande tekst al voldoende informatie over 

de B-dagtrips. 
B Het plaatje is niet nodig en leidt de aandacht af van de tekst over de B-

dagtrips. 
C Het plaatje trekt aandacht en beeldt de treinreis en het avontuur uit. 
 

2p 17 Deze advertentie heeft de titel ‘B-dagtrips. Eén en al avontuur.’ 
 Op welke twee manieren geven de makers van deze advertentie de inhoud 

van die titel weer? 
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Tekst 5 
 

Je vakantie mag je niet zomaar afzeggen 
 

1  Er zijn veel mensen die hun va-
kantie ruim van tevoren boeken en 
betalen, soms wel een half jaar of 
langer. De kans bestaat, dat ze te-
gen de tijd dat ze op vakantie gaan, 
ineens meer zin hebben om naar 
een totaal andere plek te gaan. Ook 
komt het voor, dat mensen plotse-
ling in omstandigheden komen, 
waardoor ze echt niet kunnen ver-
trekken. In dit laatste geval kunnen 
ze gelukkig hun vakantie annuleren. 
Maar dat afzeggen betekent lang 
niet altijd dat ze ook hun geld terug-
krijgen. Daarover beslist de verzeke-
ring, op basis van heel duidelijke 
regels. 
 

2  Twee weken voor het begin van je 
zomervakantie blijkt dat op je vakantie-
bestemming een kwallenplaag heerst. 
Of je voelt je plotseling niet zo lekker, 
daags voor de reis. Het gebeurt ook bij 
de wintersport: de ski’s staan klaar, je 
hebt een nieuw skipak gekocht en 
zelfs geoefend op een indoor-skibaan. 
Maar als de dag van vertrek dichterbij 
komt, zijn de pistes op je bestemming 
nog altijd groen in plaats van wit. Dan 
kun je wel gaan voor de gezellige ski-
hut en de mooie muziek van Anton aus 
Tirol, maar je gaat eigenlijk voor de 
sneeuw. Het liefst zou je de reis dus 
afzeggen. 
 

3  Maar helaas, dat gaat niet. Slecht 
weer – of het nou gaat om te hoge 
temperaturen in de Alpen of vrieskou 
in juli op Tenerife – is géén geldige re-
den om je geboekte reis te annuleren. 
Wouter van den Hoogen, directeur van 
D-reizen: “Annuleren kan alleen als 
daar een dwingende en onvoorziene 

reden voor is.” 
 

4  Welke redenen dat precies zijn, 
staat in de algemene voorwaarden van 
elke annuleringsverzekering. Voorbeel-
den van geldige redenen zijn ziekte of 
overlijden van een nabij familielid, 
ziekte van de reiziger zelf, een onver-
wacht herexamen of plotselinge onvrij-
willige werkloosheid. Het zal geen ver-
rassing zijn dat de meeste mensen hun 
vakantie annuleren vanwege familie-
omstandigheden. 
 

5  Maar er zijn natuurlijk altijd men-
sen die andere redenen hebben om 
onder hun vakantie uit te komen. Om-
dat ze slechte verhalen lezen over het 
eten in het hotel of omdat ze thuis wil-
len blijven, omdat de Nederlandse ren-
ners het zo goed doen in de Tour de 
France. Wegens gebrek aan een geldi-
ge annuleringsreden trekken ze een 
smoezenboek open. Jonas de Groot, 
woordvoerder van GoGo Tours en 
Sunweb: “Dan belt er bijvoorbeeld ie-
mand die zegt dat opa stervende is, 
terwijl ze eigenlijk gewoon het geld 
voor hun reis niet bij elkaar gespaard 
krijgen.” 
 

6  Ook Marc Kamminga van verzeke-
raar de Europeesche weet dat mede-
werkers van de afdeling annuleringen 
met jokkebrokken te maken hebben. 
Vooral als er net een aanslag is ge-
pleegd op een plek waar veel toeristen 
komen, bedenken mensen smoezen 
om van hun vakantie af te komen. Dat 
lukt ze niet. Dat kan namelijk pas wan-
neer het ministerie van Buitenlandse 
Zaken adviseert om een bepaald ge-
bied te mijden. In dat geval kunnen 
verzekerden kosteloos annuleren. Eén 
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enkele bomaanslag leidt echter niet tot 
zo’n negatief advies, dus dan vergoedt 
de verzekering bij een annulering hele-
maal niets. 
 

7  Ik denk trouwens dat het niet veel 
zin heeft om een smoes te verzinnen. 
Wie geld van z’n verzekeraar probeert 
te krijgen, moet kunnen bewijzen dat 
zijn redenen terecht zijn. “Ik durf niet te 
beweren dat we iedereen eruit pikken, 
maar als we vermoeden dat iets niet in 
de haak is, vragen we de verzekerde 

om bewijs. Bovendien controleren we 
steekproefsgewijs”, aldus Kamminga. 
Dat betekent dat de verzekerde een 
medische verklaring, akte van overlij-
den of bewijs van herexamen moet 
sturen. Hebt u gelogen en wordt u ge-
snapt? Dan zijn de gevolgen niet mis. 
Verzekeraars kunnen aangifte doen 
van fraude en u bovendien op hun 
zwarte lijst plaatsen. Wie daar een-
maal op staat, kan niet zo gemakkelijk 
meer een verzekering afsluiten. 

 
 

1p 18 Wat is de bedoeling van de vet gedrukte inleiding? 
A de lezer aankondigen waar de tekst over gaat 
B de lezer amuseren met een leuk verhaaltje over vakanties 
C de lezer overtuigen om zijn vakantie vroeg te boeken 
D de lezer uitleg geven over de opbouw van de tekst 
 

1p 19 Welk kopje past het beste boven alinea 5? 
A Annuleringen 
B GoGo Tours 
C Smoezen 
D Tour de France 
 

1p 20 Wat is het verband tussen alinea 5 en 6? 
A Alinea 5 en 6 vormen een opsomming. 
B Alinea 5 en 6 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 5 noemt een oorzaak en alinea 6 een gevolg. 
D Alinea 5 noemt een voorbeeld bij wat er in alinea 6 verteld wordt. 
 

1p 21 Wat is de hoofdgedachte van deze tekst? 
A Verzekeraars doen aangifte van fraude bij annuleringen. 
B Verzekeraars vinden een geldige reden noodzakelijk om te kunnen 

annuleren. 
C Wie zijn reis wil annuleren, moet dat op tijd aan de verzekering meedelen. 
D Wie zijn reis wil annuleren, moet een goede smoes verzinnen. 
 

1p 22 Een tekst kan bestaan uit: 
1 feiten 
2 meningen van de schrijver 
3 meningen van deskundigen. 
Waaruit bestaat deze tekst? 
A alleen uit 1 en 2 
B alleen uit 1 en 3 
C alleen uit 2 en 3 
D uit 1, 2 en 3 
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Tekst 6 
 
Blijft de Europese Unie groeien? 
 

1  Op 1 januari 2007 werd de Euro-
pese Unie uitgebreid met Bulgarije 
en Roemenië. Daarmee kwam het to-
taal aantal aangesloten lidstaten van 
de EU uit op 27. De uitbreiding is 
lange tijd onderwerp van discussie 
geweest. Inwoners van oude EU-lan-
den, zoals Nederland en België, 
maakten zich druk om de toestroom 
van vele werkzoekenden uit de nieu-
we landen. Ook stelde men de nodi-
ge vragen: ‘Kan de EU wel blijven 
groeien?’ en ‘Worden er strengere 
regels opgesteld voor nieuwe lid-
staten?’ 
 

2  Joost Lagendijk, lid van het Euro-
pese Parlement voor GroenLinks, her-
innert zich de discussies. “Je hebt die 
problemen altijd. Toen in 2004 tien 
nieuwe landen in één keer lid werden, 
riepen ook een heleboel mensen dat 
dat tot grote problemen zou leiden. Als 
je vervolgens aan die mensen vroeg, 
welke landen er lid werden, konden ze 
er maar een paar noemen. Velen 
dachten aan Turkije, maar dat land is 
nog lang niet aan de beurt.” 
 

3  Dit geeft volgens Lagendijk aan, 
dat de mensen niet eens goed besef-
fen waar ze over praten en dat ze dus 
niet zomaar kritiek moeten hebben. 
“Eigenlijk zie je nu precies hetzelfde 
gebeuren, maar de kritiek is niet zo he-
vig, omdat er maar twee landen bijko-
men. Deze reacties zul je in de toe-
komst bij elke uitbreiding wel weer ho-
ren”, aldus de politicus. Wat de men-
sen het meest zorgen baart, is de toe-
name van het aantal goedkope ar-
beidskrachten uit de nieuwe lidstaten. 
 

4  Daarmee bedoelen ze dat mensen 
uit het ene EU-land zonder extra diplo-
ma’s of documenten in alle andere EU-
landen mogen werken. Je krijgt dan te 
maken met arbeiders die graag werken 
voor een laag loon, omdat ze nog altijd 
meer verdienen dan in hun eigen land. 
Het gevolg daarvan is, dat in ons land 
mensen zonder werk komen zitten, 
omdat hun baas ‘goedkopere’ Polen of 
Bulgaren in dienst neemt. Om dat pro-
bleem tegen te gaan hebben veel lan-
den besloten, dat ze niet zomaar ieder-
een op hun arbeidsmarkt toelaten. 
 

5  Een ander probleem is de groei 
van de Europese volksvertegenwoor-
diging in Brussel, die de regering van 
de EU moet controleren. Iedere lid-
staat stuurt eigen politici naar Brussel, 
die daar de belangen van het land 
moeten verdedigen. Hoe meer lid-
staten, hoe drukker de vergaderingen 
in het parlement en hoe langer het 
duurt voor iedereen het met elkaar 
eens is. Dat is erg vervelend, zeker als 
er besluiten genomen moeten worden 
over belangrijke zaken als het milieu of 
belastingen. “We moeten ook naden-
ken over een andere opzet, zeker als 
de EU blijft groeien. Zo kan het niet 
langer, omdat een te groot parlement 
geen beslissingen kan nemen”, vindt 
Lagendijk. 
 

6  Enkele veranderingen zijn al merk-
baar bij de toetreding van Bulgarije en 
Roemenië. De twee landen worden 
goed in de gaten gehouden, op het 
gebied van financiën, rechtspraak en 
mensenrechten bijvoorbeeld. Die con-
trole zal in de toekomst alleen maar 
strenger worden. Al vaak genoeg is 
namelijk gebleken dat landen van alles 
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beloven om lid te mogen worden. Als 
ze dan eenmaal lid zijn, kunnen ze 
zich niets meer van hun beloftes herin-
neren en gaan ze gewoon weer hun 
eigen gang. Vroeger was daar dan 
niets meer aan te doen, maar nu 

worden die landen extra sterk gecon-
troleerd. Wie bij Europa wil horen, 
moet aan allerlei regels en wetten 
voldoen. Daar moeten alle lidstaten 
zich iedere dag weer opnieuw hard 
voor inzetten, ook de nieuwkomers. 

 
 

1p 23 Wat is de belangrijkste bedoeling van de eerste alinea? 
A de aandacht van de lezer trekken met een leuk verhaaltje 
B de indeling van de tekst aangeven 
C een belangrijk persoon uit de tekst presenteren 
D het onderwerp van de tekst aankondigen 
 

1p 24 Welk kopje geeft het beste de inhoud van alinea 3 en 4 weer? 
A Diploma’s en documenten 
B Goedkope arbeidskrachten 
C Nieuwe lidstaten 
D Onterechte kritiek 
 

1p 25 Wat is het verband tussen alinea 4 en alinea 5? 
A Alinea 4 en 5 vormen een opsomming. 
B Alinea 4 en 5 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 4 noemt een middel, alinea 5 het doel. 
D Alinea 4 noemt een oorzaak, alinea 5 het gevolg. 
 

1p 26 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte weer van de tekst? 
A Bij elke uitbreiding van de EU zullen de lidstaten over dezelfde problemen 

blijven discussiëren.  
B Bulgarije en Roemenië worden gecontroleerd op het gebied van financiën, 

rechtspraak en mensenrechten. 
C Met de toetreding van Bulgarije en Roemenië komt het aantal landen in de 

EU op 27. 
D Ondanks allerlei problemen, bezwaren en strengere regels blijft de EU 

groeien. 
 

1p 27 De eerste alinea van de tekst eindigt met twee vragen. 
In welke alinea’s worden deze vragen het duidelijkst beantwoord? 
A in alinea 2 en 3 
B in alinea 3 en 4 
C in alinea 4 en 5 
D in alinea 5 en 6 
 

1p 28 Wat is de bedoeling van de schrijver met deze tekst? 
De schrijver wil de lezer 
A amuseren en informeren. 
B amuseren en overtuigen. 
C informeren en overtuigen. 
D informeren en tot handelen aansporen. 
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Tekst 7 
 

Met een spelcomputer door Rome 
 

1  Wie als toerist tegenwoordig een 
stad bezoekt, hoeft niet langer meer 
een papieren stadsgids mee te ne-
men. Sony heeft een computerpro-
gramma gemaakt dat je op de PSP 
kunt bekijken. Dit is een klein, 
draagbaar computertje waarvan er 
wereldwijd, volgens Sony, al ruim 17 
miljoen zijn verkocht! Is zo’n digita-
le stadsgids nu echt zo handig als 
de makers van Sony ons beloven? 
 

2  Het apparaat is vooral in gebruik 
als spelcomputer onder jeugd en jong-
volwassenen. Dat is de markt waarop 
Lonely Planet en Sony zich met hun 
samenwerking richten en op de zeldza-
me ouders die het apparaat van hun 
kind mogen gebruiken. In de eerste se-
rie zijn zes schijfjes uitgebracht: Am-
sterdam, Barcelona, Londen, Parijs, 
Praag en Rome. 
 

3  Daar sta je dan, in Rome, naast je 
zoon van 12 die jou wel even vertelt 
dat het Colosseum het opwindendste 
monument van de stad is, dat het ge-
bouwd is onder keizer Vespasianus in 
het jaar 72 en dat het een arena was 
waar gladiatorengevechten werden 
gehouden. Hij drukt wat op de knoppen 
van zijn draagbare spelcomputer en 
legt vervolgens uit hoe je bij dit enor-
me bouwwerk kunt komen. Het voorle-
zen van de teksten op zijn schermpje 
gaat wat moeilijk, maar dat komt om-
dat hij ze eerst moet vertalen uit het 
Engels. 
 

4  Ik ga er zelf maar eens mee aan 
de slag. Als je er handig in bent, zoals 
mijn zoon, heb je snel door hoe een 
PSP werkt. Knoppen met pijltjes voor 
voor- en achteruit, een kruisje voor 

‘bevestigen’, het ‘rondje’ is ‘terug’ en 
het ‘driehoekje’ is ‘help’. Met een rond 
‘stuurtje’ kun je navigeren over kaar-
ten. Een lastig ding, dat stuurtje. Een 
echt overzicht van de omgeving krijg ik 
niet met maar een gedeelte van de 
kaart op het scherm. 
 

5  Wie er geen gevoel voor heeft, zo-
als ik, kan er dus maar beter niet aan 
beginnen en gewoon een gids in boek-
vorm meenemen op reis. Op zich is er 
niets mis met de digitale stadsgids. 
Het vraagt wat oefening en geduld, 
maar dan weet je wel de weg te vinden 
door de menu’s. De vraag is nu wie het 
risico durft te nemen met de PSP rond 
te lopen in bijvoorbeeld een drukke 
stad als Rome. Het risico dat het appa-
raat uit je handen wordt gerukt, is een 
stuk groter dan wanneer je met een 
ouderwetse reisgids rondloopt. Daar-
naast pak je een reisgids er een stuk 
sneller bij. Met je PSP duurt het ge-
woon net te lang voordat alles ingela-
den is. Wie graag nieuwe snufjes wil 
leren kennen en eens een ander soort 
reisgids wil uitproberen, heeft iets 
moois in handen. Je bent zo een paar 
uur zoet met filmpjes, pagina’s met 
restaurants en hotels, foto’s, platte-
grondjes en rondleidingen in het En-
gels. Al met al staan van elke stad zo’n 
250 besprekingen van bars, hotels, 
winkels en bezienswaardigheden op 
een schijfje. De papieren reisgids kost 
€35 en een PSP zonder digitale reis-
gids is verkrijgbaar vanaf € 200. 
 

6  Je kunt de computer een compleet 
dagprogramma laten samenstellen uit 
een door jou gekozen programma. Wie 
geen zin heeft om zelf een programma 
te bedenken, kan een van de ruim 
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twintig kant-en-klare dagprogramma’s 
kiezen. Als je de moeite neemt om het 
hele schijfje door te nemen, vind je 
aan het eind het misschien wel leukste 
deel: de taalgids. Ten opzichte van 
een papieren gids is dit absoluut een 
verrijking, want je kunt het apparaat 

vele honderden zinnen laten uitspre-
ken in verschillende talen. Het is een 
prachtige uitvinding, maar het is echt 
iets voor de jeugd. Zij zijn dan ook een 
stuk handiger met deze PSP dan ik. 
Helaas… 

 
 

1p 29 In alinea 1 staat de vraag ‘Is zo’n digitale stadsgids nu echt zo handig als de 
makers ons beloven?’ 
In welke alinea’s wordt deze vraag beantwoord? 
A in alinea 2, 3, 4 en 5 
B in alinea 2, 3, 5 en 6 
C in alinea 3, 4, 5 en 6 
D in alle alinea’s 
 

1p 30 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 4 en 5? 
A Nieuwe snufjes 
B Pittige prijs 
C PSP in gebruik 
D Risico straatroof 
 

1p 31 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A De ouderwetse stadsgids is vervangen door een digitale stadsgids van 

Sony. 
B Je kunt de computer een compleet dagprogramma laten samenstellen. 
C Sony heeft een computerprogramma gemaakt dat je op de PSP kunt 

bekijken.  
D Sony heeft een digitale stadsgids uitgebracht, waar vooral jongeren 

gemakkelijk mee omgaan. 
 

1p 32 Een tekst kan bevatten: 
1 feiten 
2 de mening van de schrijver 
3 de mening van deskundigen / iemand anders. 
Waaruit bestaat de tekst ‘Met een spelcomputer door Rome’? 
A alleen uit 1 en 2 
B alleen uit 1 en 3 
C alleen uit 2 en 3 
D uit 1, 2 en 3 
 
 
Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Schrijfopdracht 
 
Uitwisseling van scholen 
Ieder jaar is er een uitwisseling van Nederlandse leerlingen met leerlingen van 
scholen in het buitenland. Nederlandse leerlingen logeren een week bij een 
gastgezin in Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland of Engeland. Andersom logeert 
de gastleerling uit het buitenland ook een week bij de Nederlandse leerling thuis. 
Jouw klas is vorig jaar in november een week weg geweest. De schoolleiding 
heeft jullie nu gevraagd mee te denken over het programma voor de 
gastleerlingen die in november van dit jaar voor een tegenbezoek naar 
Nederland komen. 
Je wilt een programma samenstellen met echt Nederlandse activiteiten. 
Mevrouw Cécile Sleewijk is lerares op een andere school en je weet dat zij al 
eens iets dergelijks op haar school heeft georganiseerd. Haar e-mailadres is: 
cecilesleewijk@hotmail.com. In een e-mail leg je haar uit dat je iets moet 
organiseren voor gastleerlingen die op tegenbezoek komen naar jullie school. Je 
gaat haar vragen om ideeën, tips en ervaringen voor een leuk programma. Je 
geeft haar alvast twee door jou bedachte voorbeelden van activiteiten buiten 
school. 
Je vraagt aan haar of zij twee activiteiten weet om binnen de school te 
organiseren. Daarnaast ben je geïnteresseerd in haar ervaringen met wat de 
buitenlandse leerlingen juist heel leuk hebben gevonden. 
Natuurlijk moet je rekening houden met de hoeveelheid geld die beschikbaar is 
voor deze uitwisseling. Vraag haar daarom ook maar om aan te geven of er veel 
geld nodig is voor de uitvoering van haar ideeën en tips. 
 

12p 33 Schrijf een keurige e-mail naar: cecilesleewijk@hotmail.com, waarin je haar om 
informatie vraagt. 
Neem hierin de volgende onderdelen op: 
− verzoek om ideeën, tips en ervaringen 
− twee voorbeelden van zelfbedachte activiteiten buiten school 
− vraag naar twee activiteiten binnen school 
− ervaringen met wat leerlingen leuk hebben gevonden 
− vraag naar de kosten van de activiteiten. 
 
Let er op dat je alles vermeldt in je e-mail en dat je een goede indeling maakt. 
 

einde  

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. 
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Beantwoord alle vragen en maak de opdracht in deze uitwerkbijlage. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 
 

Tekst 2 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 
 

Tekst 3 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
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Pagina: 289Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 800013-1-711u 3 lees verder ►►►

Tekst 4 
 

 16 A B C 
 

 17 1 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 5 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 
 

Tekst 6 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C D  
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 31 A B C D 
 

 32 A B C D 
 
 

Schrijfopdracht 
 

 33  
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-BB 

2008 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 28 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
maandag 16 juni

13.30 - 15.00 uur
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Tekst 1 
 

Nederlands in Europa 
 

1  De Europese Unie breidt zich 
steeds verder uit. Van de meer dan 
40 landen van Europa zijn er nu al 
27 lid van de EU. Enkele andere lan-
den willen ook lid worden, maar zit-
ten nog in de wachtkamer. De sa-
menwerking binnen de EU brengt 
vele voordelen met zich mee. Zo is 
de Europese economie de laatste ja-
ren gegroeid ten opzichte van die 
van Amerika. Toch zijn er in iedere 
lidstaat ook mensen die de verre-
gaande eenwording met zorg bekij-
ken. Zij twijfelen of de EU nog moet 
groeien. 

2  Veel mensen in Nederland zijn 
bang dat onze eigen taal en cultuur 
verloren gaan door de samenwerking 
in de Europese Unie. Zij vrezen dat er 
een ‘Verenigde Staten van Europa’ 
ontstaat, waarin geen plaats meer is 
voor onze Nederlandse taal. Zij den-
ken dat de taal in Europa een te kleine 
rol speelt tussen de ‘grote’ talen zoals 
Frans, Duits en vooral Engels. Op den 
duur zal daarom niemand meer Neder-
lands spreken, want daarmee kun je je 
toch in geen enkel ander land ver-
staanbaar maken, op een deel van 
België na. 

3  Diezelfde mensen wijzen op de 
Verenigde Staten van Amerika. Dat 
was ook ooit een verzameling van alle-
maal losse staten (landen dus) die op 
een gegeven moment allerlei afspra-
ken met elkaar gingen maken. Ze spra-
ken onder andere af dat ze allemaal 
hetzelfde geld (de dollar) en dezelfde 
taal (Engels) zouden gaan gebruiken. 
Enkele eeuwen later zijn er bijna geen 
opvallende verschillen meer tussen de 
inwoners van de verschillende staten. 
De invoering van de euro binnen de 
EU en de verdwijning van ‘onze’ gul-

den zien deze twijfelaars als een eer-
ste stap op weg naar de Verenigde 
Staten van Europa. De tweede stap is 
dat we allemaal dezelfde taal moeten 
gaan spreken. Dat zou dan ook hier 
waarschijnlijk het Engels worden. 

4  Of de samenwerking in Europa in 
de toekomst net zo ver zal gaan als in 
Amerika, is volgens mij nog maar de 
vraag. Amerika had en heeft het voor-
deel van een gemeenschappelijke taal 
en een gemeenschappelijke cultuur. 
Kijk maar naar de eetcultuur. Waar je 
ook komt in Amerika, hamburgers lus-
ten ze allemaal. Maar de Hollandse 
rookworst zie je in Spanje maar zelden 
op tafel staan. En Spaanse pepers, 
daar hoef je bij veel Nederlanders niet 
mee aan te komen. Er is echter een 
belangrijker verschil. De Amerikaanse 
geschiedenis is eigenlijk pas enkele 
honderden jaren oud, terwijl de landen 
in Europa vele eeuwen ouder zijn. In 
die tijd hebben die landen allemaal een 
eigen cultuur opgebouwd. De taal is 
een heel belangrijk onderdeel van die 
cultuur. Het zal daarom ook niet zo ge-
makkelijk zijn om al die talen te ver-
vangen door een gemeenschappelijke 
taal. 

5  Als er dan toch ooit een eigen Eu-
ropese taal moet komen, moet dat dan 
vanzelfsprekend het Engels worden? 
De Fransen en Duitsers vinden hún 
taal net zo belangrijk en gunnen het de 
Engelsen niet dat Engels de Europese 
voertaal wordt. Sommige taalkundigen 
hebben een simpele oplossing. Er be-
staat al een taal die niet officieel bij 
een land hoort, maar die vele mensen 
over de hele wereld spreken. Die taal 
heet Esperanto en is aan het eind van 
de 19e eeuw helemaal nieuw bedacht. 
Esperanto bevat woorden en regels uit 
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verschillende Europese talen en zou 
dus goed kunnen dienen als Europese 
taal. Niemand hoeft zich dan beledigd 
of tekort gedaan te voelen. 

6  Het is waar dat Nederlands door 
heel weinig Europeanen gesproken 
wordt. Het is de moedertaal van onge-
veer 20 miljoen van de bijna 500 mil-

joen inwoners van de EU. Hoewel Ne-
derland daarmee tot de kleintjes be-
hoort, hoeven de Nederlanders voorlo-
pig nog niet bang te zijn dat ze hun 
taal kwijtraken. Er is namelijk nog een 
lange weg te gaan voor alle lidstaten 
van de EU het met elkaar eens zullen 
zijn over een eventuele Europese taal. 

 
 

1p 1 De eerste, vetgedrukte alinea leidt de tekst in door … 
A een grappig verhaaltje te vertellen over de Europese Unie. 
B een korte omschrijving van het onderwerp te geven. 
C ons de belangrijke personen uit de tekst voor te stellen. 
D uitleg te geven over de opbouw van de tekst. 
 

1p 2 In alinea 2 staat, dat veel mensen bang zijn dat onze eigen taal verloren gaat. 
In welke alinea worden ze het duidelijkst gerustgesteld? 
A in alinea 2 
B in alinea 3 
C in alinea 5 
D in alinea 6 
 

2p 3 Mensen die niet blij zijn met de ontwikkelingen in Europa, maken de vergelijking 
met de Verenigde Staten van Amerika. 

 Noem twee punten waarop zij Europa vergelijken met Amerika. 
 

1p 4 Welk kopje geeft het beste de inhoud van alinea 5 weer? 
A Beledigd 
B Duits of Frans? 
C Esperanto 
D Taalkundigen 
 

1p 5 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer? 
A Veel mensen in Nederland denken dat we onze taal echt verliezen door de 

groei van Europa. 
B De samenwerking in Europa leidt tot een soort Verenigde Staten van 

Europa. 
C Esperanto moet de nieuwe taal van de Europese Unie worden. 
D De Nederlandse taal blijft in de groeiende EU waarschijnlijk gewoon 

bestaan. 
 

1p 6 Een schrijver kan in zijn tekst gebruik maken van 
1 feiten 
2 zijn eigen mening 
3 meningen van anderen. 
Wat gebruikt de schrijver van deze tekst? 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
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Tekst 2 
 

Vakantie boeken: bij het reisbureau of via internet? 
 

(1) Steeds meer reisbureaus hebben 
moeite om het hoofd boven water te 
houden. Dat schijnt rechtstreeks het 
gevolg te zijn van het feit dat iedereen 
tegenwoordig zijn vakantie boekt via 
internet. Het is waar dat het on-line 
boeken van vakanties de laatste jaren 
een enorme vlucht heeft genomen. 
Maar is het daarmee ook zoveel beter 
dan boeken bij een reisbureau en zul-
len de reisbureaus daardoor verdwij-
nen? Twee verslaggevers van AD 
Reiswereld hebben het onderzocht. Ze 
stellen vast dat het reisbureau wint, al 
is het op het nippertje. 
(2) De verslaggevers van AD Reiswereld, 
Leo van Marrewijk en Gerdien Barnard, 
hadden twee zoekopdrachten: een sim-
pele (een weekendje Praag) en een 
moeilijke (2½ week naar Zuid-Spanje, 
hartje zomer). Met die opdracht hebben 
ze tien reisbureaus bezocht en tien web-
sites bekeken. De verschillende uitkom-
sten hebben ze met elkaar vergeleken. 
Er is vooral gekeken naar de tijd die ze 
kwijt waren met het boeken van de reis, 
de informatie die ze kregen en, natuurlijk, 
de verschillende prijzen. 
(3) Consumentenorganisaties zeggen 
vaak dat internet een ideale manier is om 
vooral eenvoudigere reisjes te boeken. 
Dat zou dus voor Praag moeten gelden. 
Helaas bleek dat niet helemaal te klop-
pen. Zes van de tien sites gaven vrij wei-
nig informatie. Op de andere sites was de 
reis inderdaad tamelijk vlug geboekt. De 
topper was www.oad.nl met een comple-
te reis voor € 704,-. Het grote voordeel 
was de snelheid, want gemiddeld duurde 
het boeken van de reis twaalf minuten. 
(4) De vakantie in Spanje was erg lastig. 
Het grootste probleem van de meeste 

sites was, dat er eerst hele schermen 
met persoonlijke gegevens ingevuld 
moesten worden. Dat was erg tijdrovend. 
Uiteindelijk bleek geen enkele aanbieder 
in staat om de gevraagde reis te boeken. 
Wat aan het eind van het onderzoek over 
bleef, waren heel veel vragen en maar 
een paar antwoorden. 
(5) Het lastige van reisbureaus is, dat je 
ervoor de deur uit moet. Voor het onder-
zoek kostte een bezoek aan een reisbu-
reau gemiddeld 23 minuten, exclusief 
reistijd heen en terug. In negen van de 
tien gevallen was de reis aan het einde 
van het bezoek echter wel geregeld. De 
service was over het algemeen goed, 
hoewel sommige medewerkers niet vol-
doende kennis over Praag in huis 
hadden. 
(6) Ook hier was de vakantie in Spanje 
een pittige opdracht. Maar de meeste 
reisbureaus brachten het er goed van af. 
De drie beste hadden zelfs binnen een 
uur alles op een rijtje gezet, bovendien 
voor een redelijke prijs. Sommige reisbu-
reaus konden niet alles geregeld krijgen, 
omdat ze de juiste reisgidsen nog niet 
hadden. Dat was niet hun schuld: het sei-
zoen moet immers nog op gang komen. 
(7) Internet is een goede, maar vooral 
snelle manier om eenvoudigere reizen te 
boeken. Wie iets ingewikkeldere eisen 
heeft, komt op internet toch veel te kort. 
Daarom zullen er altijd reisbureaus blij-
ven bestaan, al zal het aandeel van de 
online-aanbieders wel toenemen. Voor 
wie het beste resultaat wil, is dit de gou-
den tip: haal uitgebreide informatie op di-
verse reisbureaus, maar boek uiteindelijk 
via internet. Zo heb je van beide aanbie-
ders de voordelen en ben je uiteindelijk 
het beste af. Goede reis! 
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1p 7 Wat is de belangrijkste bedoeling van de eerste, vetgedrukte alinea? 
A de aandacht van de lezer trekken met een leuk verhaaltje 
B een belangrijk persoon uit de tekst voorstellen 
C uitleg geven over de opbouw van de tekst 
D vooraf een samenvatting geven van de tekst 
 

1p 8 In de inleiding staat de vraag “Zullen de reisbureaus daardoor verdwijnen?” 
In welke alinea(’s) staat het duidelijkste antwoord op deze vraag? 
A alinea 2 
B alinea’s 3 en 4 
C alinea’s 5 en 6 
D alinea 7 
 

1p 9 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte weer van de tekst? 
A Een reis boeken gaat het beste als je de voordelen van reisbureau en 

internet combineert. 
B Eenvoudige reisjes, zoals een weekend Praag, zijn prima te boeken via 

internet. 
C Verslaggevers van het AD hebben onderzocht hoe je het beste een reis kunt 

boeken. 
D Wie ingewikkeldere eisen heeft, komt op internet veel tekort en moet naar 

het reisbureau. 
 

2p 10 Geef van de volgende uitspraken met een kruisje aan of ze gelden voor boeken 
bij het reisbureau of boeken via internet: 
1 Je kunt een eenmaal gekozen, eenvoudige reis vrij snel boeken. 
2 Je moet ervoor de deur uit. 
3 Je moet heel veel persoonlijke gegevens invullen. 
4 Met ingewikkelde eisen kunnen mensen hier het beste boeken. 
 

1p 11 De bedoeling van de laatste alinea is onder andere het geven van een 
conclusie. 
Welke bedoeling heeft de laatste alinea nog meer? 
A een advies geven 
B een waarschuwing geven 
C een nieuw gegeven toevoegen 
D een samenvatting geven 
 

1p 12 Een tekst kan bestaan uit: 
1 feiten 
2 meningen van de schrijver(s) 
3 meningen van anderen. 
Waaruit bestaat deze tekst? 
A alleen uit 1 en 2 
B alleen uit 1 en 3 
C alleen uit 2 en 3 
D uit 1, 2 en 3 
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Tekst 3 
 

 
 

INTERHOME 
vakantiewoningen 

De Oostenrijkse berglucht doet de kou 
vergeten! Doe als Joey & Sally en maak uw 
keuze uit ruim 1000 vakantiewoningen in 
Oostenrijk. Surf direct naar 
www.interhome.nl/kampioen. 
Liever persoonlijk contact? Bel Interhome 
voor een brochure of vakantievoorstel op 
maat op 070 41 41 000 

Prijzen 
vanaf 

€ 6,– 
pers/nacht 

 
 

Eindelijk.
Oostenrijk.

www.austria.info 

Pagina: 298Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 800045-2-711o 7 lees verder ►►►

1p 13 In de advertentie staat “Eindelijk. Oostenrijk.” 
Begrijp je deze advertentie wanneer de foto er niet in zou staan? 
A Ja, en wat je niet begrijpt, kun je opzoeken bij www.austria.info. 
B Ja, want iedereen leest direct dat de advertentie over Oostenrijk gaat. 
C Nee, want je hebt zowel de tekst als het beeld nodig om de tekst te kunnen 

begrijpen. 
D Nee, want je ziet dan niet dat de pinguïns eindelijk in Oostenrijk 

aangekomen zijn. 
 

1p 14 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 
A de aandacht van de lezer trekken met een leuke foto over pinguïns in 

Oostenrijk 
B de lezer aansporen om een vakantiewoning te boeken bij Interhome 
C de lezer informeren over vakantiewoningen in Oostenrijk 
D de lezer overhalen om ook een keer naar Oostenrijk te komen 
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Tekst 4 
 

Glühwein met ijsklontjes op groene pistes 
 

1  Glühwein met ijsklontjes wordt 
het wintersportdrankje van de toe-
komst. Door de bijna tropische 
herfst was er op de populaire skipis-
tes in het Oostenrijkse Tirol de afge-
lopen winters amper sneeuw te be-
kennen. Gemiddelde temperaturen 
van ongeveer twaalf graden zorgden 
voor groene pistes. Volgens de 
voorspellingen van klimatologen zal 
dat de komende jaren alleen maar 
erger worden. Het gevolg voor de 
skiërs? Ze moeten steeds hoger ge-
legen skipistes zoeken. De weinige 
gebieden die op die hoogte liggen, 
zijn nu nog groot genoeg, maar het 
zal er wel dringen worden de ko-
mende jaren. 
 

2  “Geen paniek”, bezweert Hansjörg 
Kogler, bedrijfsleider van de skiliften in 
Westendorf, het ‘Hollandse’ dorp in 
Oostenrijk. Jaarlijks komen daar ruim 
2,5 miljoen wintersporters naar toe. 
“Alleen de temperatuur moet nog wat 
naar beneden”, geeft hij toe. “Als het 
koud genoeg is, kunnen we met onze 
sneeuwmachines 60 procent van de 
pistes ski-klaar maken. Toch had 15 
jaar geleden niemand voor mogelijk 
gehouden, dat we die machines op de-
ze hoogte al nodig zouden hebben.” 
Maar Kogler bekijkt het van de zonnige 
kant: “Door het gebrek aan sneeuw 
hebben we nu juist eens een keer de 
tijd onze liften en hotels op te 
knappen.” 
 

3  In de skigebieden is de afgelopen 
jaren telkens tussen de 200 en 300 
miljoen euro uitgegeven, waarvan 55 
miljoen voor sneeuwkanonnen. Maar 
zelfs in St. Anton en Lech, waar altijd 
gegarandeerd sneeuw lag, is de ope-

ning van het seizoen uitgesteld. Een 
paar dorpen verderop worden 300 
vrachtwagens sneeuw de berg op ge-
bracht, zodat de organisatoren van ski-
evenementen hun wedstrijden niet 
hoeven af te gelasten. “Dat is niets 
nieuws. Tijdens de Olympische Spelen 
van Innsbruck in 1964 moesten we dat 
ook doen. Toen was er toch ook geen 
klimaatprobleem?” 
 

4  Het optimisme van de Oostenrij-
kers kan niet verbergen dat de pistes 
in de Alpen wegsmelten als sneeuw 
voor de zon. De afgelopen vijftien jaar 
steeg de temperatuur in de Alpen met 
één graad. Tot 2040 komen daar, zo 
vrezen klimatologen, nog eens drie 
graden bij. Alleen op de gletsjers is er 
dan nog gegarandeerde wintersport 
mogelijk. Vandaar dat de wintersport-
landen die eeuwige sneeuw bescher-
men als een kostbare schat. De afge-
lopen twee jaar is er geëxperimenteerd 
met folie dat de gletsjers beschermt te-
gen smelten door zonnestraling. Het 
hielp gedeeltelijk: de ingepakte gletsjer 
was in plaats van 180 centimeter in 
een jaar nu ‘slechts’ 30 centimeter 
gekrompen. 
 

5  Naast de blijvende economische 
schade die de wintersportgebieden 
door de klimaatverandering dreigen op 
te lopen, is er natuurlijk nog een be-
drijfstak die niet blij is met deze ont-
wikkeling. De reisorganisaties die het 
moeten hebben van de verkoop van 
wintersportvakanties zien de toekomst 
ook somber in. Zij zullen hun aandacht 
moeten richten op andere regio’s. Ten-
slotte zal de wintersporter zelf er de 
dupe van worden, omdat die steeds 
minder mogelijkheden heeft om zijn 
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geliefde bezigheid uit te oefenen. 
 
Verzekeren 

6  Een bijkomend probleem voor de 
wintersporter is, dat hij zich niet kan 
verzekeren tegen een wintersportva-
kantie zonder sneeuw. De reis, die 
vaak lang van tevoren geboekt is, valt 
bij te hoge temperaturen in de skige-
bieden letterlijk in het water. Thuisblij-
ven is een mogelijkheid, maar je geld 
terugkrijgen via de verzekering gebeurt 
niet. Marco de Bruine van verzekeraar 

Unigarant legt uit: “Zo’n verzekering is 
niet uitvoerbaar. Wie bepaalt wanneer 
er te weinig sneeuw ligt? Is dat bij 3 of 
bij 30 centimeter? Stel dat het zo is en 
20.000 mensen hebben zo’n verze-
kering afgesloten, dan moeten wij in 
één keer een enorm bedrag uitkeren. 
Dat is voor ons alleen te doen als we 
de premie torenhoog maken en dat wil 
degene die de verzekering moet afslui-
ten, nooit betalen.” 
 

 
 

1p 15 Wat is de belangrijkste bedoeling van de eerste alinea? 
A de belangrijkste onderwerpen van de tekst aangeven 
B een belangrijk persoon uit de tekst voorstellen 
C uitleg geven over de opbouw van de tekst 
 

1p 16 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 3 en 4 samen? 
A Maatregelen 
B Sneeuwkanonnen 
C Speciaal folie 
D Vrachtwagens 
 

3p 17 Geef van de volgende uitspraken aan of ze juist of onjuist zijn. 
Zet in de uitwerkbijlage een kruisje in de juiste kolom. 
1 Wintersportgebieden hebben de afgelopen jaren honderden miljoenen euro’s 

verlies geleden. 
2 Vijftien jaar geleden lag de gemiddelde temperatuur in Tirol rond het 

vriespunt. 
3 Wintersporters kunnen zich wel verzekeren, maar krijgen nooit hun geld 

terug. 
4 Op hoger gelegen pistes zal het de komende jaren veel drukker worden. 
 

1p 18 Wat is de belangrijkste functie van de laatste alinea? 
A een advies geven aan de lezer 
B een conclusie geven van de tekst 
C een nieuw gegeven toevoegen 
D een samenvatting geven van de tekst 
 

1p 19 Wat is de belangrijkste bedoeling van de schrijver van deze tekst? 
Hij wil de lezer… 
A amuseren met een verhaaltje over wintersport. 
B informeren over gevolgen van klimaatverandering. 
C overtuigen van de noodzaak om gletsjers in te pakken. 
D overhalen om voor de wintersport hogere pistes te kiezen. 
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Tekst 5 
 

Misselijk van bewegingen 
 

1  Op vakantie gaan met de auto is 
voor sommige gezinnen een drama. 
Ben je net lekker op weg, wordt je 
kind reisziek. Het begint met misse-
lijkheid en een draaierig gevoel, het 
eindigt met neigingen tot overge-
ven, die meestal niet te onderdruk-
ken zijn. Reisziekte is een bekende 
vakantiekwaal. Driekwart van de be-
volking heeft wel eens last van reis-
ziekte of beter gezegd bewegings-
ziekte: te land, ter zee of in de lucht. 
Kinderen hebben hier vaker last van 
dan volwassenen en vrouwen weer 
vaker dan mannen. 
 

2  “Reisziekte is geen echte ziekte,” 
meent prof. dr. Herman Kingma. “Zie 
het als een natuurlijke reactie van ons 
lichaam op onnatuurlijke omstandighe-
den. We zijn gewend aan een stil-
staande omgeving, niet aan een bewe-
gende. Iemand met reisziekte kan zich 
niet meer goed oriënteren in de ruimte. 
Ook het evenwichtsorgaan speelt een 
rol: bij kinderen onder de twaalf jaar is 
dat nog niet volgroeid. Daardoor zijn zij 
overgevoelig voor onvoorspelbare be-
wegingen. Reisziekte is wel een verve-
lende, maar een volkomen onschuldige 
kwaal.” 
 

3  Naar schatting driekwart van de 
bevolking heeft wel eens last (gehad) 
van reisziekte. Hoewel ons lichaam 
van nature niet gewend is aan een 
schommelende en slingerende omge-
ving, verdwijnen de klachten door de 
jaren heen meestal vanzelf. We bou-
wen ‘beweging’ als het ware in ons 
systeem in. Wie wel eens een lange 
boottocht heeft gemaakt, zal het vol-
gende ongetwijfeld herkennen. Een-
maal van het water en aan de wal ont-

staat een na-ijl-effect. De beweging is 
gestopt, maar je lichaam blijft nog een 
tijd lang heen en weer deinen. Onze 
hersenen zijn er nog niet aan gewend. 
 

4  “Bij reisziekte spelen niet alle, 
maar bepaalde bewegingen een rol,” 
zegt Jelte Bos, die als wetenschappe-
lijk medewerker een ‘reisziektemeter’ 
ontwikkelde. “De meeste problemen 
ontstaan door een onvoorzichtige rij-
stijl: hard optrekken, plotseling rem-
men of iets te kort door de bocht gaan. 
De meter kan de chauffeur helpen bij 
de aanpassing van zijn rijstijl. Het is 
een klein apparaatje met een waar-
schuwingsfunctie: het meet de bewe-
gingen van de auto en geeft aan wan-
neer die je misselijk dreigen te maken. 
Dan gaat er een rood lampje branden. 
De reisziektemeter is nog niet in pro-
ductie genomen, maar kan straks een 
uitkomst zijn voor veel ouders en 
kinderen.” 
 

5  Wie reisziekte wil voorkomen, kan 
zelf voorzorgsmaatregelen nemen om 
de schade te beperken. Dat begint al 
met het kiezen van de vakantiebestem-
ming. Hoe korter de reis en hoe meer 
stops onderweg, hoe beter het is. Lan-
ge afstanden afleggen bij tropische 
temperaturen is de goden verzoeken. 
Hetzelfde geldt voor overdag rijden: ’s 
avonds of ’s nachts rijden lijkt, zeker 
met kinderen, verstandiger. Ook air-
conditioning in de auto kan helpen. 
Daarnaast zijn er verschillende midde-
len tegen reisziekte, die meestal een 
halfuur of een uur voor aanvang van 
de reis moeten worden ingenomen. 
 

6  “Het gekke is dat je nooit reisziek 
wordt als je zélf achter het stuur zit, 
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omdat je dan de controle hebt,” ver-
klaart Kingma. “Passagiers zijn in ze-
kere zin willoze slachtoffers. Toch is 
het geen goed idee om het stuur over 
te nemen bij reisziekte: de kans is 
groot dat je fouten gaat maken. Je 
hebt ook mensen die in een bepaald 
type auto wél misselijk worden en in 
een ander type niet. Dat hangt samen 
met de bewegingseigenschappen van 
de auto zoals de vering en het overhel-
len in de bochten.” 
 

7  Als iemand slecht tegen autorijden 
kan, betekent dat niet automatisch dat 
hij ook slecht tegen varen of vliegen 
kan. In een vliegtuig is de kans op mis-
selijkheid ook heel erg groot. Dat komt 
door de bewegingen van het vliegtuig, 
vooral bij het opstijgen en landen, 
maar ook door de luchtkwaliteit aan 
boord. Op een snoepje zuigen kan hel-
pen. Er is slechts één échte oplossing, 
inderdaad … niet op vakantie gaan! 

 
1p 20 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 2 en 3 samen? 

A Evenwichtsorgaan 
B Lange boottocht 
C Merkbaar na-ijl-effect 
D Onnatuurlijke omstandigheden 
 

1p 21 Welk verband is er tussen alinea 4 en 5? 
A Alinea 4 en 5 vormen een tegenstelling. 
B Alinea 5 geeft een aanvulling op de inhoud van alinea 4. 
C Alinea 5 noemt gevolgen van de inhoud van alinea 4. 
D Alinea 5 noemt redenen voor wat er in alinea 4 is gesteld. 
 

1p 22 Wat is de hoofdgedachte van de tekst ‘Misselijk van bewegingen’? 
A Chauffeurs worden zelf nooit reisziek, omdat zij de controle hebben. 
B Er is maar één oplossing om niet reisziek te worden: niet op reis gaan. 
C Reisziekte is een vervelende vakantiekwaal, waar wél iets tegen te doen is. 
D Wie slecht tegen autorijden kan, kan ook slecht tegen varen of vliegen. 
 

2p 23 Geef van de volgende uitspraken aan of ze juist of onjuist zijn. 
Zet in de uitwerkbijlage een kruisje in de juiste kolom. 
1 Reisziekte is te vergelijken met een echte ziekte. 
2 Volwassenen hebben vaker last van reisziekte dan kinderen. 
3 Reisziekte wordt vooral bepaald door de reisomstandigheden. 
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Tekst 6 
 
ANWB’ers helpen vakantiegangers weer op weg 
 

1  Tussen de druivenvelden en de 
tsjirpende krekels in Zuid-Frankrijk 
trekt de gele ANWB-motor van we-
genwachter Gertjan van Heijnsber-
gen veel bekijks. Net als zijn collega 
Rien Schouw rijdt hij zeven weken 
door de streek waar het barst van de 
kamperende Nederlanders. Gestran-
de ANWB-leden worden door de 
twee Brabanders weer op weg ge-
holpen. Zelf staan ze in die zeven 
weken ook op een camping. Ze krij-
gen opdrachten van het ANWB-
steunpunt in Lyon om vanaf hun 
plek in de wijde omgeving proble-
men te gaan oplossen. 
 

2  Die problemen worden niet alleen 
veroorzaakt door de warmte in Frank-
rijk. “Het ligt vooral aan de manier van 
rijden. Je moet hier heel anders rijden 
dan je in Nederland gewend bent”, 
zegt Van Heijnsbergen. “Het is hier 
heuvelachtig, dus zeker als je een ca-
ravan achter de auto hebt, is dat veel 
zwaarder voor de motor. Logisch dat 
die dan eerder kuren gaat vertonen, 
als je op z’n Nederlands rijdt. Als je dat 
tegen een chauffeur zegt, moet je dat 
heel voorzichtig doen. Niemand vindt 
het leuk om op zijn rijgedrag aange-
sproken te worden. Iedereen vindt 
zichzelf namelijk de beste chauffeur in 
de wereld.” 
 

3  De Nederlanders die door Gertjan 
en Rien geholpen worden, hebben 
over het algemeen niet zoveel vertrou-
wen in de Franse monteurs. De familie 
De Bakker uit Tilburg bijvoorbeeld is 
gestrand, omdat de accu niet meer op-
geladen werd. “Je kunt het wel in een 
Franse garage laten nakijken, maar 
dan krijg je waarschijnlijk meteen een 

dikke rekening. Bovendien moet je dan 
maar afwachten of het ook echt verhol-
pen is”, zegt vader De Bakker. Na tus-
senkomst van de wegenwacht kan de 
reis met een nieuw onderdeel worden 
voortgezet. “Het was een simpele klus, 
maar je weet niet of een Franse mon-
teur er ook zo over zou denken. Niet 
dat ik denk dat ze oneerlijk zijn, maar 
ik word gewoon liever geholpen door 
iemand die Nederlands spreekt.” 
 

4  Dat laatste hoort Rien Schouw wel 
vaker. “Het taalprobleem zorgt voor 
wantrouwen. Mensen hebben snel het 
idee dat ze om de tuin worden geleid. 
Een enkele keer is dat inderdaad te-
recht. Monteurs in Franse garages 
hebben een bloedhekel aan noodrepa-
raties. Dat kost hun veel tijd en ze ver-
dienen er niet veel mee. Daarom gaan 
ze soms onnodig allerlei extra onder-
delen vervangen, terwijl een kleine in-
greep voldoende was geweest. Als au-
tomobilist kun je dan zomaar ineens 
duizend of vijftienhonderd euro kwijt 
zijn. Daar wordt niemand vrolijk van.” 
 

5  De ANWB’ers hoeven in Frankrijk 
niet te rekenen op een vriendelijke ont-
vangst in de plaatselijke autobedrijven. 
Daar moeten ze wel eens onderdelen 
gaan kopen en dan worden ze niet al-
tijd even netjes behandeld. De garage-
houders zien de ANWB’ers als concur-
renten die ook Franse automobilisten 
willen helpen, zodat de garagehouders 
minder werk krijgen. Die angst is onte-
recht, want de wegenwacht mag alleen 
maar Nederlanders helpen en dan ook 
nog alleen degenen die bij de ANWB 
verzekerd zijn voor pechhulp in het 
buitenland. 
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6  Ondanks alles vinden Schouw en 
Van Heijnsbergen dat ze prachtig werk 
hebben. “We zijn zeven weken in een 
schitterend land met fantastisch weer. 
We hebben per dag vaak maar enkele 
auto’s om te repareren. Wat wil je nog 
meer?”, vragen ze zich af. De ANWB 

heeft vastgesteld dat de gekozen aan-
pak zelfs geld oplevert. Het is namelijk 
veel goedkoper om een auto op een 
camping in Frankrijk ter plekke te repa-
reren, dan om hem eerst helemaal 
naar Nederland te transporteren. 

 
1p 24 De schrijver leidt in alinea 1 het onderwerp van de tekst in. 

Op welke manier doet hij dat? 
A Hij geeft een grappig voorval ter inleiding van de tekst. 
B Hij geeft uitleg over de opbouw van de tekst. 
C Hij geeft voorbeelden bij het probleem in de tekst. 
D Hij stelt de mensen van de ANWB voor. 
 

1p 25 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 3 en 4 samen? 
A Nederlands 
B Noodreparatie 
C Simpele klus 
D Wantrouwen 
 

1p 26 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A De ANWB vindt het belangrijk om haar in Frankrijk gestrande leden ter 

plaatse te helpen. 
B De meeste pechproblemen tijdens de vakantie ontstaan door verkeerd 

rijgedrag. 
C Nederlanders die pech hebben in Frankrijk, vertrouwen Franse garages niet. 
D De ANWB helpt alle gestrande automobilisten in vakantielanden zoals 

Frankrijk. 
 

1p 27 Wat is het belangrijkste doel van de tekst ‘ANWB’ers helpen vakantiegangers 
weer op weg’? 
De tekst wil lezers… 
A amuseren met een leuk verhaal over vakantiegangers. 
B informeren over het werk van de mensen van de ANWB. 
C overtuigen dat je niet zonder het lidmaatschap van de ANWB kunt. 
D overhalen om mensen lid te laten worden van de ANWB. 
 

1p 28 Een schrijver kan gebruik maken van: 
1 feiten 
2 de eigen mening 
3 de mening van anderen. 
Waarvan maakt de schrijver van de tekst ‘ANWB’ers helpen vakantiegangers 
weer op weg’ gebruik? 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
 
Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Schrijfopdracht 
 
E-mail uitnodiging mensen van de ANWB 
 
Jullie krijgen op school de opdracht om voor beroepenoriëntatie iemand uit te 
nodigen die iets kan vertellen over zijn of haar beroep. 
Op deze manier kunnen jullie een beeld krijgen van een heleboel beroepen uit 
de verschillende sectoren, zoals landbouw, zorg en welzijn, techniek en 
economie. 
Jou wordt gevraagd om iemand uit te nodigen uit de sector techniek. 
Het lijkt jou leuk om eens iemand van de ANWB uit te nodigen. Je denkt daarbij 
aan de Wegenwacht. 
Je schrijft een e-mail, waarin je jezelf voorstelt en aangeeft op welke school en 
in welke klas je zit. Je legt de medewerkers van de ANWB uit dat je voor de 
beroepenoriëntatie iemand wilt uitnodigen van de Wegenwacht. Het zou fijn zijn 
als iemand op een dinsdagmorgen in juni een presentatie zou kunnen komen 
geven over het beroep van wegenwachter. Je vraagt of er nog hulpmiddelen 
nodig zijn bij de presentatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een laptop of een 
videorecorder. 
Als de ANWB-medewerker nog vragen heeft, kunnen die natuurlijk aan jou 
gemaild worden. Voor de zekerheid vraag je of ze hun komst willen bevestigen. 
Vergeet niet hen alvast bij voorbaat te bedanken. 
 

12p 29 Je schrijft een e-mail naar de afdeling informatie van de ANWB: info@anwb.nl, 
waarin je iemand uitnodigt om een presentatie bij jou op school te geven. 
Neem hierin de volgende onderdelen op: 
− je stelt jezelf voor en noemt je school en klas 
− de aanleiding voor je uitnodiging 
− een voorstel voor de maand en de dag van de presentatie 
− eventueel gebruik van hulpmiddelen 
− mogelijke vragen aan jou 
− bevestiging van hun komst 
− bedankje. 
 
Let erop dat je alles vermeldt in je e-mail en dat je een goede indeling maakt. 
 

einde  

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. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C D 
 

 3 1 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
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Examen VMBO-BB 

2007 
 
 
 

tijdvak 1
maandag 21 mei
9.00 - 10.30 uur

 Nederlands CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 29 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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Tekst 1 
 

Actie tegen voedselverspilling 
 

1  Voedsel in de vuilnisbak. Je kunt in 
Nederland bijna uit de prullenbak eten. 
De meeste mensen gooien per jaar 
voor meer dan 1000 euro aan etens-
waren weg. Een nieuwe organisatie wil 
die voedselverspilling tegengaan met 
moderne technologie en speciale 
acties. 

2  De gemiddelde Nederlander gooi-
de vorig jaar 150 kilo eten weg. Ook de 
supermarkten brachten miljoenen kilo’s 
voedsel naar vuilniscontainers, omdat 
niemand het wilde kopen. Vorige week 
is er een project gestart om voedsel-
verkwisting tegen te gaan. De universi-
teit van Wageningen gaat samen met 
andere bedrijven nieuwe manieren ver-
zinnen om mensen wat zuiniger te la-
ten omgaan met etenswaren. 

3  „We moeten beter plannen bij het 
boodschappen doen”, vindt projectlei-
der Henri Luitjes van de organisatie te-
gen voedselverspilling. „Als mensen 
beter nadenken over wat ze nodig heb-
ben, dan kopen ze niet te veel en hoe-
ven ze ook niets weg te gooien. Voor 
supermarkten geldt dat nog sterker, 
omdat zij grotere hoeveelheden moe-
ten inkopen.” 

4  Een tweede manier is volgens de 
bedenkers van het project om elektro-
nische ogen in de supermarkt te plaat-

sen. Die houden precies in de gaten 
welke producten te lang in de winkel 
blijven liggen. Als niemand bijvoor-
beeld spinazie koopt, zou een compu-
ter de prijs automatisch kunnen verla-
gen, zodat meer mensen besluiten om 
’s avonds spinazie op tafel te zetten. 
Het zou daarnaast handig zijn als er 
automatisch bijgehouden wordt wat er 
in de koelkast staat, wie er thuis is 
voor het eten en welk recept er wordt 
gekookt. 

5  De projectleiders hopen bovendien 
dat ze een soort elektronische eet-
agenda kunnen maken voor gezinnen. 
Zo’n agenda zou dan een sms kunnen 
sturen met de ingrediënten die je nodig 
hebt voor het koken van je maaltijd. Je 
haalt dan niet zo snel meer eten in 
huis dat daarna in de vuilnisbak 
belandt. 

6  Niet iedereen doet mee aan de 
verspilling van voedsel. In Amerika zijn 
er mensen die hun maaltijden écht uit 
de prullenbak vissen. Ze noemen zich-
zelf ’freegans’. Op internet houden ze 
zelfs lijsten bij met plekken waar je de 
lekkerste hapjes in de vuilnisbakken 
kunt vinden. Dit gaat natuurlijk wel erg 
ver. Toch kunnen we in Nederland best 
iets leren van die zuinigheid. 
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1p 1 In alinea 2 wordt gesproken over nieuwe manieren om mensen in Nederland wat 
zuiniger te laten omgaan met etenswaren. 
In welk tekstgedeelte wordt dit verder uitgewerkt? 
A alleen in alinea 3 
B alleen in alinea 3 en 4 
C alleen in alinea 4 en 5 
D in alinea 3, 4 en 5 
 

1p 2 Een tekst kan bevatten: 
1 feiten 
2 de mening van de schrijver 
3 de mening van een deskundige 
Wat tref je aan in deze tekst? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
 

1p 3 Welke zin geeft het beste de inhoud van de hele tekst weer? 
A Over de hele wereld wordt jaarlijks veel voedsel verspild. 
B De gemiddelde Nederlander verspilt jaarlijks 150 kilo voedsel.  
C In Nederland start men een actie om de voedselverspilling tegen te gaan.  
D Nederlanders zouden iets moeten leren van de zuinigheid van de 

Amerikanen. 
 

1p 4 Een schrijver heeft altijd een bedoeling met een tekst. 
Wat is de belangrijkste bedoeling van de schrijver met deze tekst? 
Hij wil de lezer 
A amuseren en informeren. 
B amuseren en overhalen. 
C informeren en overtuigen. 
D amuseren, informeren en overtuigen. 
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Tekst 2 
 

Mijn vader en zijn tuin 
 

1  Mijn vader kwam uit een tuiniersfa-
milie en hij wilde altijd al een goede 
tuin hebben. Maar door allerlei om-
standigheden kwamen we te wonen op 
de eerste verdieping boven een winkel, 
zonder een eigen stukje grond om wat 
op te laten groeien. Dus zodra er een 
kans was om een volkstuin te krijgen, 
ging hij er gelijk achteraan en met suc-
ces. We kregen onze eigen volkstuin! 
Wat kon die man een groene dingen 
laten groeien. Niet alleen groene trou-
wens, maar ook rode, zoals kool en ra-
barber, rode bieten, noem maar op. 

2  Later kregen we een betere tuin, 
vlak naast de Zuiderparkweg. Hier 
mochten we een klein tuinhuisje neer-
zetten, maar dit moest dan wel ge-
bouwd worden volgens een van de 3 of 
4 standaardontwerpen. Je kon er niet 
zomaar zonder meer je eigen hokje 
bouwen zoals in die eerste tuin. We 
hadden er stromend water en zelfs een 
toilet! We konden er koken (fles buta-
gas zelf meebrengen) en in de scha-
duw zitten of binnen (als de muggen-
overlast al te erg werd). Maar je mocht 
er niet overnachten. Natuurlijk hebben 
wij dat als kinderen stiekem wel eens 
gedaan. Dat was wel spannend, hoor! 

3  Mijn vader had nauwelijks tijd om 
naast tuinieren nog andere dingen te 
doen. Hij kwam ’s avonds thuis van 
zijn werk, gauw eten en dan hup op de 
fiets naar de tuin, want de ramen 
moesten dicht voor de nacht of het had 

niet geregend of de peultjes waren te 
droog of … er was altijd wel wat! Wat 
een drukte toch. Elke zaterdagmorgen 
gingen we naar de tuin, zaterdagavond 
terug naar huis om te slapen, zondag-
morgen eerst naar de kerk en dan vlug 
weer terug naar de tuin. Natuurlijk 
mocht je op zondag eigenlijk niet wer-
ken, maar het onkruid wist dat niet; dat 
bleef maar groeien. 

4  Een probleem was altijd dat dezelf-
de groente op hetzelfde moment 
oogstklaar was. Als de slakroppen 
goed waren, dan aten we een week 
lang niks anders dan sla, sla en nog 
eens sla. Zo had je ook de erwtentijd 
en niet te vergeten, de tijd van de spi-
nazie, de bloemkool en de grote tuin-
bonen. Van die laatste kon je de fluwe-
len binnenkant van de schil gebruiken 
om wratten te verwijderen, dus nam je 
ze mee naar school in september om 
ze te ruilen voor knikkers. 

5  Ach, al die groenten, ze waren wel 
lekker, maar er waren wel betere din-
gen te eten voor opgroeiende jongens 
zoals wij. Aardbeien bijvoorbeeld, of 
kruisbessen, of appels én er stonden 
aalbessenstruiken (lekker hoor, aal-
bessen, geprakt op een boterham met 
suiker). We kregen trouwens ons eigen 
hoekje tuin om iets te laten groeien. 
Meestal waren dat sterrenkers, die je 
zaaide als de eerste letter van je 
naam, radijsjes en wat bloemetjes. 
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2p 5 Geef in de uitwerkbijlage van de onderstaande uitspraken aan of ze waar zijn of 
niet. 
1 Je at een tijdlang dezelfde groente. 
2 Je mocht in de volkstuin slapen. 
3 Op zondag hoorde je niet in de tuin te werken. 
4 De vader was heel vaak van huis. 
 

1p 6 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A De volkstuin was van én voor ons allemaal. 
B Iedereen moest meewerken in mijn vaders volkstuin. 
C Mijn vader had nauwelijks tijd over om wat anders te doen. 
D Mijn vaders grootste wens was om een volkstuin te hebben. 
 

1p 7 Wie heeft deze tekst geschreven? 
A de dochter van de tuinman 
B de tuinman zelf 
C de zoon van de tuinman 
D rotterdammers.nl 
 

1p 8 Wat is de bedoeling van de schrijver van deze tekst? 
A lezers informeren over en amuseren met een leuk verhaal over een 

volkstuinliefhebber 
B lezers informeren over en overtuigen van de enorme voordelen van een 

volkstuin 
C lezers ertoe overhalen om ook een volkstuintje te nemen 
D lezers overtuigen van een aantal grote beperkingen van een volkstuin 
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Tekst 3 
 

Zeeuwse mosselen uit Ierland? 
 

1  Zeeuwse mosselen zijn wereld-
beroemd en worden door vele mensen 
gezien als een lekkernij. Maar komen 
die Zeeuwse mosselen wel uit Zee-
land? In 2005 bleek de helft van de to-
tale oogst te zijn geïmporteerd, vooral 
uit Ierland. In maart 2006 heeft de re-
gering echter besloten dat er geen Ier-
se mosselen meer verkocht mogen 
worden als Zeeuwse mosselen. Dat 
besluit heeft gevolgen voor veel 
betrokkenen. 

2  De oogst van Zeeuwse mosselen 
valt al enkele jaren tegen. Volgens di-
recteur Edwin Foudraine van mossel-
kweker Prins & Dingemanse komt dat 
door veranderingen in de natuurlijke 
omgeving, waaraan niemand echt iets 
kan doen. Daarom mochten 40 firma’s 
mosselen gaan importeren uit Ierland. 
„Door die Ierse mosselen enkele da-
gen in Zeeuwse wateren onder te dom-
pelen, krijgen ze hun typische Zeeuw-
se smaak en mogen ze verkocht wor-
den als Echte Zeeuwse Mosselen”, 
aldus Foudraine. 
 
Milieu 

3  Maar de import lokte protest uit 
van de milieubeweging. Die vreest dat 
met de buitenlandse mosselen allerlei 
andere kleine dieren en planten mee-
gebracht worden, die schadelijk kun-
nen zijn voor de natuur in de wateren 
van de provincie Zeeland. De regering 
heeft hun nu gelijk gegeven en de 
import vanaf komende zaterdag 
verboden. 
 

Gevolgen 
4  „Als de beslissing van de regering 

niet teruggeschroefd wordt, dreigt de 
ondergang voor de Nederlandse mos-
selindustrie. Daarbij kunnen honder-
den, misschien wel duizenden banen 
verloren gaan”, vervolgt Foudraine. 
„Bovendien zullen er bij het begin van 
het mosselseizoen vermoedelijk maar 
half zoveel Zeeuwse mosselen als vo-
rig jaar beschikbaar zijn. Daardoor zul-
len de prijzen waarschijnlijk verdubbe-
len. Als oplossing gaan we gewoon 
mosselen verkopen uit Ierland, Noor-
wegen en Canada. We verpakken en 
verkopen ze in hun eigen water, dan 
mogen ze wel ons land binnengehaald 
worden. Maar je mist dan wel de 
typische smaak van de Zeeuwse 
mosselen.” 
 
Smaak 

5  Over die smaak valt trouwens te 
twisten. De bekende TV-kok Herwig 
van Hove is daar heel duidelijk in: 
„Buitenlandse mosselen in Zeeuws 
water leggen en ze dan als Zeeuwse 
mosselen verkopen, dat vind ik be-
drog. Bovendien helpt het niet. Of ze 
nu uit Zeeland, Ierland, Noorwegen of 
Canada komen, ze smaken allemaal 
naar niets! Nee, geef mij maar de 
Franse mosselen uit Bretagne. Die 
groeien gewoon in het wild in plaats 
van in een kwekerij en dat proef je.” 
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1p 9 Met wat voor soort inleiding begint deze tekst? 
De inleiding 
A geeft een persoonlijke mening over het onderwerp. 
B is een grappig verhaaltje om de aandacht te trekken. 
C stelt een belangrijke persoon uit de tekst aan ons voor. 
D vertelt wat er van het onderwerp van de tekst behandeld wordt. 
 

2p 10 In alinea 4 worden drie mogelijke gevolgen genoemd van het importverbod. 
 Noteer die gevolgen. 

 
1p 11 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer? 

A De helft van de Zeeuwse mosselen wordt niet eens in Zeeland gekweekt. 
B Franse mosselen zijn lekkerder dan Zeeuwse, Ierse, Noorse en Canadese. 
C Het besluit om de import van mosselen te verbieden kent voor- en 

tegenstanders. 
D Zeeuwse mosselen zijn wereldberoemd en worden gezien als delicatesse. 
 

1p 12 Wat is de bedoeling van de laatste alinea van deze tekst? 
A een afrondende mening geven van een bekende kok 
B een ernstige waarschuwing geven 
C een gunstige toekomstverwachting geven 
D een samenvatting geven van de hele tekst 
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Tekst 4 
 

Drop 
 

1  Mocht je ooit een Russisch meisje 
te logeren hebben of een Japanse jon-
gen, dan is het geinig eens te kijken 
wat voor uitwerking een dropje op je 
logé zal hebben. Is je gast beleefd, 
dan zal hij ermee in zijn mond blijven 
zitten, terwijl zijn tong brandt door de 
zoute smaak. Heeft hij wat minder ma-
nieren, dan sprint hij naar de vuilnis-
bak om het dropje uit te spugen. Lo-
gisch, want in het buitenland is drop 
lang niet zo bekend als bij ons. Maar 
weten wij zelf eigenlijk wel wat drop is? 

2  Waar het woord ‘drop’ vandaan 
komt, is een raadsel. Niemand weet 
wie dat vreemde goedje hier in Neder-
land voor het eerst ‘drop’ is gaan noe-
men. En in het Engels, Duits of Frans 
bestaat er wel een woord voor, maar 
‘liquorice’ is niet te vergelijken met ons 
dropje. Toch begint ook in het buiten-
land langzaam maar zeker de waar-
dering voor ons populaire snoepje wat 
toe te nemen. Hollandse emigranten 
laten hun achtergebleven familieleden 
nog steeds kilo’s nasturen. Op die ma-
nier is het buitenland in aanraking ge-
komen met drop. Tegenwoordig expor-
teren we onze drop over de hele we-
reld. Maar als je op reis gaat en je kunt 
niet zonder, dan moet je voor de ze-
kerheid toch maar een zakje mee-
nemen. 

 
Ingrediënten 

3  De basis van drop is de wortel van 
de zoethoutstruik, die groeit in subtro-
pische streken zoals Spanje, Italië en 
China. Pas vier jaar na het planten 
kunnen de wortels van een struik wor-
den geoogst. Dat valt niet altijd mee, 
omdat ze soms wel vier meter diep zit-
ten. De wortels worden gedroogd, ver-
malen en met water tot pulp gemaakt. 

Die pulp wordt in grote blokken gego-
ten: de blokdrop. Deze blokdrop is 
klaar voor de export; het grootste deel 
daarvan gaat naar Nederland. 

4  Een dropje hoeft maar zo’n drie 
procent blokdrop te bevatten om een 
goede dropsmaak te krijgen. Aan de 
blokdrop worden nog andere ingre-
diënten toegevoegd: suiker, gelatine, 
glucosestroop, honing, zetmeel en sal-
miak. Dit wordt gemengd en gekookt 
tot een massa die ze in de fabriek het 
‘deeg’ noemen. 

5  Als het deeg helemaal klaar is, 
wordt de massa door buizen naar de 
gietmachine gepompt, die de vormpjes 
vult. Zo worden allerlei verschillende fi-
guurtjes gemaakt zoals boerderijfiguur-
tjes, autootjes of muntjes. De vormpjes 
zijn eigenlijk niets anders dan kuiltjes 
in een laag zetmeel. Na twee dagen 
drogen zijn de dropjes hard genoeg. 
Ze worden uit de bakken gehaald, 
waarna het zetmeel eraf geblazen 
wordt. Daarna krijgen ze een glanzend 
laagje door een mengsel van olie en 
bijenwas. 

 
Inpakken 

6  Na twee dagen kunnen de dropjes 
worden ingepakt. Dat is een behoorlij-
ke klus: sommige gaan gewoon in een 
zakje, andere moeten keurig netjes in 
een rolletje. Er zijn ongeveer net zo-
veel mensen bezig met inpakken als 
met het produceren van het dropje. Af-
hankelijk van de dropsoort duurt het 
zo’n vier tot twaalf dagen voordat het 
dropje naar de winkel kan. 

 
Drop in getallen 

7  Op meer dan 75.000 verkooppun-
ten kun je in Nederland drop kopen. 
Niet alleen in de supermarkt en bij dro-
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gisterijen, maar ook bij benzinesta-
tions, tabakszaken, snackbars, cafés, 
kantines en bioscopen. Er zijn zelfs 
speciale drop-shops. Jaarlijks con-
sumeren wij Nederlanders zo’n 32 mil-
joen kilo drop en daar betalen we 

149 miljoen euro voor. In de snoep 
top-zes staat drop op de derde plaats, 
tussen kauwgum, pepermunt, keelpas-
tilles en andere snoepjes. 
Je ziet het: drop is een miljoenenaan-
gelegenheid. 

 
 

1p 13 Wat is de belangrijkste bedoeling van de schuingedrukte inleiding? 
Deze inleiding geeft 
A een algemene indruk van het onderwerp van de tekst. 
B een persoonlijke mening over het onderwerp. 
C een uitleg over de opbouw van de tekst. 
D een samenvatting van de rest van de tekst. 
 

1p 14 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 4 en 5 samen? 
A Dropdeeg 
B Vormpjes 
C Dropproductie 
D Gietmachine 
 

2p 15 Geef in de uitwerkbijlage bij de volgende uitspraken aan of ze juist of onjuist 
zijn. 
1 Drop is intussen ook in het buitenland verkrijgbaar. 
2 Drop bestaat voor het grootste deel uit blokdrop. 
3 De meeste drop wordt gemaakt in de landen waar de zoethoutwortel groeit. 
4 Door drop in metalen vormpjes te gieten ontstaan de verschillende 

figuurtjes. 
5 Voor het inpakken van drop zijn meer mensen nodig dan voor de productie 

ervan. 
 

1p 16 Wat is de bedoeling van de laatste alinea? 
A adviezen geven 
B een samenvatting geven 
C nieuwe gegevens toevoegen 
D toekomstverwachtingen geven 
 

1p 17 Welke zin geeft het beste de inhoud van de hele tekst weer? 
A Drop is heel bijzonder snoepgoed dat vooral in Nederland in grote 

hoeveelheden gemaakt en geconsumeerd wordt. 
B Het duurt een behoorlijke tijd voordat de zoethoutwortel goed is om er 

blokdrop van te maken. 
C Ook in het buitenland komt er steeds meer belangstelling voor Nederlands 

populairste snoepje, het dropje. 
D Afhankelijk van de dropsoort duurt het 4 tot 12 dagen voordat een dropje 

klaar is voor de verkoop. 
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Tekst 5 
 

De tomaat is niet van gisteren 
 

1  De tomaat is heus niet van giste-
ren. Als je een tomaat eet, kauw je op 
honderden jaren geschiedenis. Alle to-
maten komen oorspronkelijk uit het An-
desgebergte in Zuid-Amerika. Ze zijn 
begonnen als dwergen, maar in de 
loop der tijd zijn ze sterk verbeterd. Nu 
zijn er wereldwijd wel honderden soor-
ten: kleine, grote, ronde, langwerpige, 
gele, rode, gladde en geribbelde. De 
tomaten-verbeteraars zijn evenwel nog 
lang niet klaar. Eén ding verandert 
niet: een tomaat is pas een tomaat als 
hij naar tomaat smaakt. 

2  Hoewel Spaanse ontdekkingsreizi-
gers de tomatenplant al mee naar Eu-
ropa namen, is men in Nederland pas 
rond 1900 met de teelt van tomaten 
begonnen. Dat gebeurde in de reeds 
bestaande druivenkassen in het West-
land, want ook een tomaat wil het lek-
ker warm hebben. Vanaf het begin is 
er hard gewerkt aan het verbeteren 
van de eigenschappen van de toma-
tenplant. Daartoe gebruikt men de 
techniek van het kruisen van verschil-
lende soorten. Op die manier heeft 
men de groei van de kastomaat kun-
nen versnellen. 

3  Het succes van de tomaat in Ne-
derland is mede te danken aan de vin-
dingrijkheid van twee Hollandse tuin-
ders. Zij vertrokken in 1920 per schip 
naar Amerika om daar een van de gro-
te Amerikaanse tuinbouwtentoonstel-
lingen te bezoeken. Tot hun verbazing 
zagen ze dat de Amerikanen een to-
maat hadden bekroond, die alle kwali-
teiten in zich had om in Nederland 
goed te groeien en te bloeien. Zowel 
de vorm als het model van de vrucht 

bleek ideaal. Ze slaagden erin wat 
zaad te kopen en dit mee te nemen 
naar Nederland. De oogst in de kas 
bleek boven verwachting meer op te 
leveren dan de tot dan toe bestaande 
soorten. 

4  Na de Tweede Wereldoorlog groei-
de de export van in Nederland ge-
kweekte tomaten sterk. Vooral naar 
Duitsland was dat het geval, het land 
dat veel later tevens zorgde voor een 
enorme tomatenrel. „Die Nederlandse 
tomaten zijn helemaal niet lekker”, zei 
een oosterbuur namelijk achteloos op 
een kwade dag. „Het zijn net Wasser-
bomben1).” Dat was het startsein voor 
de Duitse consumenten om zich mas-
saal tegen glasgroente te keren. Vol-
gens hen was het allemaal maar een 
waterige zooi. Hollandse tomaten wa-
ren bij lange na niet zo smaakvol als 
de zongerijpte exemplaren uit Italië. 

5  Onmiddellijk ingrijpen was noodza-
kelijk. Bedrijven begonnen opnieuw al-
lerlei tomatenrassen te kruisen, dit-
maal om er meer smaak in te krijgen. 
Dat is een proces dat al snel vijf tot ze-
ven jaar duurt. Ook werden nog andere 
varianten ontwikkeld. Binnen enkele ja-
ren lagen de kleine cherry-tomaat, de 
tros-tomaat en de roma-tomaat in de 
supermarkt. Deze tomaten zijn alle-
maal smaakvoller en vooral steviger, 
zodat ze minder schade oplopen bij 
het vervoer. 

6  Een vierkante tomaat? Dat is nog 
een kwestie van tijd; hij komt eraan. 
Een tomaat in stervorm zou ook kun-
nen. Het is duidelijk dat we in de nabije 
toekomst uit nog meer tomaten kunnen 
kiezen. 

 

noot 1 Wasserbombe: waterbom; bedoeld is een waterige tomaat zonder veel smaak 
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1p 18 Wat is de bedoeling van de schuingedrukte inleiding? 
A de aanleiding noemen voor het schrijven van de tekst 
B een belangrijk persoon uit de tekst presenteren 
C een grappig voorval geven om de aandacht te trekken 
D een indruk geven van wat het onderwerp van de tekst is 
 

1p 19 Wat is de belangrijkste reden voor de twee tuinders om Amerika te bezoeken? 
A Ze willen een grote tuinbouwtentoonstelling bezoeken. 
B Ze willen in Amerika tomatenzaden gaan kopen. 
C Ze willen graag een lange bootreis maken. 
D Ze willen naar tomatenplanten gaan kijken. 
 

1p 20 Wat is het verband tussen alinea 4 en 5? 
A Alinea 4 noemt een oorzaak en alinea 5 is het gevolg. 
B Alinea 4 noemt een middel en alinea 5 een doel. 
C Alinea 4 en 5 vormen samen een opsomming. 
D Alinea 4 en 5 vormen samen een tegenstelling. 
 

1p 21 Welk kopje geeft het beste de inhoud van alinea 4 weer? 
A Duitsland 
B Export 
C Glasgroente 
D Tomatenrel 
 

1p 22 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A Experimenten om tomaten te verbeteren duren heel erg lang. 
B Nieuwe tomaten zorgen ervoor dat de tuinders weer tevreden zijn. 
C Tomaten zijn vanuit Amerika in Nederland gekomen. 
D Tomaten zullen steeds weer veranderd en verbeterd worden. 
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Tekst 6 
 

Ruiken is kopen 
 

1  Winkeliers weten dat het erg be-
langrijk is hoe hun spullen eruit zien. 
Ze stallen alle producten mooi uit en 
zorgen dat hun winkel er netjes bij ligt. 
Ze geven de belangrijkste spullen de 
beste plaats in het rek. „Kijken is ko-
pen”, zeggen ze dan. Maar de laatste 
jaren is er een trend waarbij duidelijk 
wordt, dat ook andere zintuigen een rol 
spelen bij het koopgedrag van de con-
sument. Fabrikanten letten daarom ook 
op het geluid dat hun product maakt. 
Geuren schijnen echter nog het beste 
te werken. 
 
Geluiden 

2  Een flesje bier ‘klokt’ als je het in-
schenkt. Wie ’s morgens wel eens 
cornflakes eet, herkent meteen het 
knapperige geluid, het ‘crunchen’. Als 
je denkt dat die geluiden toevallig ont-
staan zijn, heb je het mis. Daar is zorg-
vuldig over nagedacht. Hoe meer de 
cornflakes kraken, des te groter is het 
gevoel van versheid bij de ontbijtende 
consument. 

3  Dit trucje geldt niet alleen voor 
voedingsmiddelen. Autofabrikant 
Daimler Chrysler heeft onlangs een 
nieuwe afdeling geopend, waar het 
perfecte geluid van een dichtslaande 
deur ontwikkeld wordt. Ze hebben na-
melijk ontdekt dat klanten het belang-
rijk vinden, dat een deur die je dicht-
slaat, ook echt een gevoel van veilig-
heid geeft. 

4  Het belangrijkste en meest onder-
schatte zintuig is volgens onderzoe-
kers de reuk: maar liefst 75% van onze 
emoties wordt daardoor bepaald. Een 
test leverde het bewijs: proefpersonen 
mochten kiezen uit twee precies de-
zelfde paren schoenen. Ook moesten 
ze de prijs ervan schatten. Het ene 
paar stond in een ruimte waar het 
heerlijk naar bloemen geurde, het an-
dere paar stond in een ruimte die nor-
maal rook. 84% van de kopers koos 
voor het eerste paar, dat bovendien 10 
dollar duurder werd geschat. 

5  Brood afbakken in supermarkten is 
ook een goede truc. Doordat het gele-
verde brood nog even in de oven moet, 
ruikt het in de hele winkel naar vers 
gebakken brood. Klanten ruiken dat, 
krijgen een hongerig gevoel en kopen 
iets wat ze eigenlijk niet nodig hebben. 
Ook zijn twee grote hamburgerrestau-
rants met elkaar vergeleken. In het ene 
restaurant ergerden de gasten zich 
aan de vetlucht. Het andere restaurant 
lette daar beter op en had dus ook 
aanzienlijk meer klanten. 

6  Ontwerpers richten zich tegen-
woordig op meer dan één zintuig. Bin-
nenkort komt er zelfs een speciale 
koektrommel op de markt met een 
sluiting in de vorm van een biscuitje. 
De geur van het koekje is in het mate-
riaal van de trommel verwerkt, zodat 
hij ook nog eens lekker ruikt. Er wordt 
steeds meer werk gemaakt van de 
geur van producten. 
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1p 23 Met wat voor soort inleiding begint deze tekst? 
De inleiding 
A noemt de belangrijkste onderwerpen van de tekst. 
B geeft een persoonlijke mening over het onderwerp. 
C geeft een voorbeeld bij het onderwerp van de tekst. 
D geeft uitleg over de opbouw van de tekst. 
 

1p 24 Wat is het verband tussen alinea 2 en 3? 
A Alinea 2 noemt een oorzaak, alinea 3 het gevolg. 
B Alinea 2 noemt een middel, alinea 3 het doel. 
C Alinea 2 en 3 vormen samen een opsomming. 
D Alinea 2 en 3 vormen samen een tegenstelling. 
 

1p 25 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van alinea 4? 
A Bloemen 
B Emoties 
C Reuk 
D Schoenen 
 

1p 26 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer? 
A Er wordt zorgvuldig nagedacht over de geluiden die producten maken. 
B Ontwerpers houden vooral rekening met de geur van hun producten. 
C Producten zijn beter te verkopen als je niet alleen let op hoe ze eruit zien. 
D Winkeliers weten dat het erg belangrijk is hoe hun spullen eruit zien. 
 

1p 27 Wat is de bedoeling van de laatste alinea van deze tekst? 
A een oplossing geven 
B een persoonlijke mening geven 
C een toekomstverwachting geven 
D een waarschuwing geven 
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Tekst 7 
 

 

Wel ’ns een prei met
                             een buikje gezien?

Lekker in je vel
         met groenten en fruit.

Nee dus. Want net als veel andere soorten groenten en 
fruit is een prei rijk aan vezels. En die zijn niet alleen goed 
voor je spijsvertering, maar geven je ook een verzadigd 
gevoel. Echt een uitkomst als je zonder knorrende maag 
op je lijn wilt letten. Of er ineens achter komt dat je 
eigenlij k wel een maatje groter mag hebben. 
Kortom, wanneer je dagelijks de bekende twee 
ons groenten en twee keer fruit eet, blijf je 
makkelijker op  gewicht.  Denk  er  aan bij het 
boodschappe n doen. En kijk ook even op 
www.groentenenfruit.nl  hoe je zonder 
schuldgevoel toch lekker kunt tafelen.

CAMPAGNE GEFINANCIERD MET STEUN 

VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

‘ns
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2p 28 Geef in de uitwerkbijlage van onderstaande uitspraken aan of ze juist of onjuist 
zijn. 
1 De afbeelding van de dikbuikige prei is vooral een aandachttrekker. 
2 De vraag „Wel ’ns een prei met een dik buikje gezien?” is niet bedoeld als 

vraag, maar als aandachttrekker. 
3 De afgebeelde preistronk maakt de advertentietekst overbodig. 
4 De afgebeelde preistronk laat zien hoe een nieuwe, gevulde preisoort er 

uitziet. 
 

1p 29 Teksten kunnen geschreven zijn met verschillende doelen, waaronder 
1 informeren 
2 overtuigen 
3 amuseren 
4 tot handelen aanzetten 
 
Welk(e) doel(en) heeft deze advertentie? 
A alleen 1 
B alleen 1 en 3 
C alleen 1, 2 en 4 
D 1, 2, 3 en 4 
 
Let op: de schrijfopdracht van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Schrijfopdracht 
 
Vier weken geleden heb je meegedaan aan een actie van een chipsfabrikant, 
waarmee je een bezoek aan de fabriek kon winnen. Gisteren heb je te horen 
gekregen dat jij de gelukkige winnaar bent. Jij mag met 20 personen de 
chipsfabriek komen bezoeken! Je vindt het helemaal geweldig. Je zou het leuk 
vinden als jij met al jouw klasgenoten een bezoek mocht brengen aan de 
fabriek. Het is alleen zo, dat jouw klas uit 25 leerlingen bestaat en je mag maar 
met 20 mensen komen. Je zou graag willen weten of alle leerlingen van jouw 
klas welkom zijn. 
Woensdagmorgen 12 september zou een mooie datum zijn om het bedrijf te 
bezoeken. 
Een aantal ouders is bereid om jullie daarnaartoe te brengen.  
Je vraagt ook of er een mogelijkheid is om daar met de ouders en de leerlingen 
te lunchen, omdat de fabriek nogal ver van jullie school verwijderd is. 
Het zou fijn zijn als je een routebeschrijving op jouw huisadres zou kunnen 
ontvangen, zodat je deze voor de ouders kunt kopiëren. 
Je besluit een e-mail te schrijven naar reclame@chipzz.nl om al jouw vragen te 
stellen. 
 

12p 30 Schrijf een e-mail naar de afdeling Reclame. De medewerkers van die afdeling 
regelen de excursies voor deze chipsfabriek. Neem de volgende onderdelen op: 
− Stel je voor en vertel in welke klas je zit. 
− Bedank voor de prijs die je gewonnen hebt. 
− Leg het probleem van het leerlingenaantal uit. 
− Geef de voorkeursdatum en -tijd aan. 
− Vraag of er een mogelijkheid om te lunchen is. 
− Doe het verzoek om de routebeschrijving op te sturen. 
− Vermeld je eigen adres. 
− Vergeet het bedankje voor de medewerking niet. 
 
Let erop dat je alles vermeldt. Je hoeft je niet te houden aan de hierboven 
opgegeven volgorde. 
 
De e-mail schrijf je in de uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 

einde  

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. 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

 
 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of

Tekst 1 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 
 

Tekst 2 
 

 5 Zet achter elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom. 
Uitspraak waar niet waar 
1  Je at een tijdlang dezelfde groente.   

2  Je mocht in de volkstuin slapen.   

3  Op zondag hoorde je niet in de tuin te werken.   

4  De vader was heel vaak van huis.   
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 
 

Tekst 3 
 

 9 A B C D 
 

 10 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
3 ......................................................................................................................... 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
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Tekst 4 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

 15 Zet achter elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom. 
Uitspraak juist onjuist 
1  Drop is intussen ook in het buitenland verkrijgbaar.   

2  Drop bestaat voor het grootste deel uit blokdrop.   

3  De meeste drop wordt gemaakt in de landen waar de 
zoethoutwortel groeit.   

4  Door drop in metalen vormpjes te gieten ontstaan de 
verschillende figuurtjes.   

5  Voor het inpakken van drop zijn meer mensen nodig dan 
voor de productie ervan.   

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 

Tekst 5 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 
 

Tekst 6 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
 

 27  B C D A 
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Tekst 7 
 

 28 Zet achter elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom. 
Uitspraak juist onjuist
1  De afbeelding van de dikbuikige prei is vooral een 

aandachttrekker. 
  

2  De vraag „Wel ’ns een prei met een dik buikje gezien?” 
is niet bedoeld als vraag, maar als aandachttrekker. 

  

3  De afgebeelde preistronk maakt de advertentietekst 
overbodig. 

  

4  De afgebeelde preistronk laat zien hoe een nieuwe, 
gevulde preisoort er uitziet. 

  

 
 29 A B C D 

 
 

Schrijfopdracht 
 

 30  
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Examen VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 Nederlands CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 28 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
maandag 18 juni

13.30 - 15.00 uur
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Tekst 1 
 

Snack verstandig: eet een ’patatje gezond’ 
 

1  Over frituren en vooral over patat 
bestaan veel misverstanden. Zo wordt 
vaak beweerd dat patat eten ongezond 
is. Dit hoeft beslist niet het geval te 
zijn. Af en toe ’zondigen’ door dingen 
te eten die je lekker vindt, geeft je een 
goed gevoel en houdt je eetpatroon in 
balans. Eén zakje patat per week is 
niet slecht. Frituurketen Bram Ladage 
maakt reclame met een ’patatje ge-
zond’, maar bestaat dat wel, gezonde 
patat? En wanneer mag je patat ge-
zond noemen? Bram Ladage vertelt 
erover op zijn site. „Om gezonde patat 
te bakken zijn drie dingen belangrijk: 
wat bak je, waarin bak je het en hoe 
bak je het?” 
 
Zelf schillen 

2  „Om te beginnen gebruiken wij 
dagelijks verse aardappelen, die we 
zelf schillen en die ter plekke worden 
gesneden. Daar gaat weliswaar veel 
meer werk en voorbereiding in zitten, 
maar het geeft dan ook de perfecte 
patatsmaak. Bovendien blijkt het veel 
gezonder te zijn dan fabriekspatat.” 
 

3  Daarnaast is bij frituren de keuze 
voor vet of olie uitermate belangrijk. 
Ladage bakt zijn frites in zuiver vloei-
bare plantaardige sojaolie. ’Normaal’ 
frituurvet bestaat uit ongezonde, ver-
zadigde vetten. Vloeibare olie bevat 
juist onverzadigde vetten, waarvan 
bewezen is, dat die helpen het 
cholesterolgehalte laag te houden. 
 

4  Behalve de juiste frituurolie vereist 
gezond frituren aandacht, kennis en 
kunde. Dat betekent het goed schoon-
houden van de frituuroven en het 
regelmatig filteren en verversen van de 
frituurolie. „Daarnaast is het van groot 
belang dat je op de juiste temperatuur 
bakt. Als je de goede ingrediënten 
kiest en volgens bovenstaande regels 
frituurt, is het eten van een patatje 
helemaal niet ongezond,” aldus 
Ladage. 
 
Vet mag weer 

5  Al jaren luidde het voedingsadvies 
van de Gezondheidsraad: gebruik 
minder vet. Maar sinds 2002 wordt er 
anders gedacht over vetten. Je mag 
best vet eten, als het maar van het 
goede soort is. Vet is namelijk niet de 
boosdoener van overgewicht. Over-
gewicht komt door teveel koek, snoep 
en frisdrank. Ook voor ouderen is het 
eten van vetten van belang: het helpt 
de hersencellen sterk en soepel te 
blijven en het kan helpen om dementie 
(geheugenverlies) te voorkomen. Daar-
naast is vet ook een drager van vita-
mine A en D. 
 

6  De overheid heeft besloten dat alle 
cafetaria’s in de toekomst verplicht 
moeten overstappen op gezonde vet-
ten en oliën. Hierdoor kunnen vele 
miljoenen euro’s bespaard worden in 
de zorgsector, geld dat goed gebruikt 
kan worden om de kwaliteit van de 
gezondheidszorg te verbeteren. 
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1p 1 De schuingedrukte regels boven de tekst geven de inleiding aan. 
Een dergelijke inleiding kan verschillende bedoelingen hebben. 
1 alvast een belangrijk persoon uit de tekst presenteren 
2 een persoonlijke mening geven over het onderwerp 
3 een conclusie vooraf geven 
4 een vooruitblik geven op het onderwerp van de tekst 
 
Welke drie bedoelingen heeft de schuingedrukte inleiding bij deze tekst? 
A 1, 2 en 3 
B 1, 2 en 4 
C 1, 3 en 4 
D 2, 3 en 4 
 

1p 2 Welk kopje geeft het best de inhoud van alinea 4 weer? 
A Gezond frituren 
B Juiste frituurolie gebruiken 
C Regelmatig filteren 
D Schoonhouden frituuroven 
 

1p 3 In alinea 1 wordt gevraagd „Wanneer mag je patat gezond noemen?” 
In welk tekstgedeelte wordt deze vraag beantwoord? 
A alleen in alinea 2 
B alleen in alinea 3 
C alleen in alinea 3 en 4 
D in alinea 2, 3 en 4 
 

1p 4 Een schrijver heeft altijd een bedoeling met een tekst. 
Wat is de belangrijkste bedoeling van de schrijver met deze tekst? 
Hij wil de lezer … 
A amuseren en informeren. 
B amuseren en overhalen. 
C informeren en overhalen. 
D informeren en overtuigen. 
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Hoe eet Nederland? 
 
Voorgerecht 
Geen: 85% 
Soep: 12% 
Iets anders: 3% 
 
Hoofdgerecht 
Aardappelen: 52% 
Pasta: 16% 
Rijst: 12 % 
 
Groenten 
Ja: 86% 
Nee: 14% 
 
Vlees 86% 
Vis 6% 
 
Soort vlees: 
Gehakt: 24% 
Kip: 14% 
Rookworst: 7% 
Braadworst: 4% 
 
Toetje 
Ja: 70% 
Nee: 30% 
 
Wie heeft er gekookt? 
De vrouw 76% 
De man: 24% 
 
Hoe eet Nederland op een doordeweekse dag? 
Zet de pannen op tafel: 76% 
Schept de borden op: 38% 
Zet de schalen op tafel: 14% 

Tekst 2 
 

Wat zet Nederland op tafel? 
 

1  Nederlanders blijven onveranderd 
aardappeleters en woensdag is voor 
velen nog steeds gehaktdag. Meer dan 
de helft van alle Nederlanders is vol-
gens onderzoek van het voedingsmid-
delenbedrijf Unilever nog altijd dol op 
aardappelen met jus. Daar is helemaal 
niets mis mee, vindt de Zwolse topkok 
Jonnie Boer. 
 

 
 

2  We komen er rond voor uit. Aard-
appelen met jus en gehakt zijn voor de 
Nederlanders nog steeds populaire ge-
rechten. Niet zelden komt gewoon de 
pan op tafel. Voorgerechten eten we 
nauwelijks, of het moet een soepje 
zijn. Maar Nederlanders zijn wel dol op 
toetjes. En als we eten, dan wel het 
liefst op dezelfde plek aan tafel. 
 

3  Topkok Jonnie Boer van het drie-
sterrenrestaurant De Librije in Zwolle 
vraagt zich af of je dat moet verande-
ren. Vandaag heeft hij vernomen dat 
zijn derde michelin-ster behouden 
blijft. Hij zegt: „Wij kennen geen eet-
cultuur, hoewel wij er wel de grondstof-
fen voor hebben. Het ligt aan de koks 
om daar iets leuks van te maken.”  

4  Echt verbaasd is hij niet over de 
uitslag van het recente onderzoek naar 
het kook- en eetgedrag van de Neder-
landers. Dat Nederlandse eetgedrag 
zou je eigenlijk moeten koesteren, 
vindt Boer. Hij ziet een breed publiek 
overstappen naar tomaten met mozza-
rella, maar hij vraagt zich ook af wie 
nog een lekkere slavink kan klaarma-
ken. Jongeren vergeten dat een stukje 
’draadjesvlees’ ook lekker kan zijn. 
Thuis bij zijn ouders in Giethoorn stond 
alleen op zondag soep op het menu. 
Op zaterdag maakte zijn moeder een 
grote stapel pannenkoeken. Een 
lievelingsgerecht heeft hij niet echt. 
Eigenlijk vindt hij alles lekker wat met 
aandacht gemaakt wordt. Verder heeft 
hij een voorkeur voor vis, maar op z’n 
tijd een lekkere aardappel, daar is ook 
niks mis mee. 
 

5  Ondanks onze traditionele eetge-
woonten ziet Jonnie Boer nu vooral on-
der jongeren een cultuuromslag. Hij 
vindt dat door allerlei magazines en 
kookprogramma’s op tv mensen an-
ders zijn gaan eten. Op het eetonder-
zoek van Unilever en onderzoeksbu-
reau MarketResponse reageerden zo’n 
5000 mensen. Uit de resultaten blijkt 
dat de meeste Nederlanders nog altijd 
vroeg aan tafel gaan: tussen half zes 
en half zeven. Bijna de helft zet de pan 
op tafel. Ruim tachtig procent van de 
ondervraagden zit ook altijd op dezelf-
de plek aan tafel. 
 
’Prakkie’ 

6  De bekende Rotterdamse zanger 
Lee Towers zegt dat hij een vaste 
plaats aan tafel heeft. Als hij niet hoeft 
te werken, eet ook hij thuis het liefst 
traditioneel. Vanaf zijn vakantieadres 
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op de Antillen praat hij nu al verlekkerd 
over het Hollandse menu: aardappelen 
met jus, een stukje vlees en soms 
soep vooraf. Het ’prakkie’ noemen we 
zo’n maaltijd. Het lekkerst vindt hij fijn-
gemaakte rode bietjes met zilveruitjes. 
Heel smakelijk is ook gebakken witlof, 

een specialiteit van zijn vrouw. Bij hem 
thuis houden ze van gezond eten, 
maar hij is echter zo vaak onderweg 
dat gezond eten er wel eens bij in-
schiet. Dan wordt het kroket of een 
patatje. 
 

 
 

2p 5 Geef van de volgende beweringen aan of ze waar of niet waar zijn. 
1 In Nederland eet men vaak voorgerechten. 
2 Nederlanders zijn echte groentenliefhebbers. 
3 In Nederland eet men bijna evenveel vlees als vis. 
4 Nederlanders zetten het meest schalen op tafel. 
5 Vrouwen koken meestal in Nederland. 
 

2p 6 Hieronder staan vier uitspraken. 
 Geef aan met welke uitspraken Jonnie Boer het eens of oneens is volgens 

de inhoud van de tekst. 
1 Aardappelen met jus eten is uit de tijd. 
2 Over de uitslag van het onderzoek hoef je niet verbaasd te zijn. 
3 Nederlanders moeten echt heel anders gaan eten. 
4 Magazines en kookprogramma’s op tv hebben geen invloed op het 

eetgedrag. 
 

1p 7 Aardappelen met jus is een voorbeeld van gewoon Nederlands eten (zie 
alinea 1). 
In welke alinea’s staan nog andere voorbeelden van gewoon Nederlands eten? 
A 2, 3 en 5 
B 2, 3 en 6 
C 2, 4 en 5 
D 2, 4 en 6 
 

1p 8 Wat is het belangrijkste doel van de schrijver van deze tekst? 
A de aandacht van de lezer trekken met een leuk verhaaltje over een topkok 
B de lezer amuseren met het onderzoek van Unilever 
C de lezer ervan overtuigen dat de Nederlandse eetgewoonten prima zijn 
D de lezer overhalen de oude eetgewoonten te handhaven 
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Tekst 3 
 

Bonbons met olijven 
 

1  Bonbons bestaan in alle soorten en 
maten. Je hebt ze met nootjesvulling, 
met marsepein of met karamel. Som-
mige snoepers kiezen voor bonbons 
waar sterke drank in zit, zoals rum of 
kersenlikeur. Iemand die dat allemaal 
te gewoon vindt, moet naar Brugge in 
België gaan. Daar woont Dominique 
Persoone, wereldberoemd om zijn cho-
coladeproducten. Hij verzint bijna we-
kelijks nieuwe bonbons, met de meest 
vreemde smaakcombinaties. Niet 
iedereen zal er meteen het water van 
in de mond krijgen. 
 

2  „Het geheim van mijn succes? Ik 
gebruik nooit verschillende soorten ca-
cao door elkaar om chocola van te ma-
ken, maar telkens één speciale soort. 
Cacao kun je uit vele landen importe-
ren en in ieder land krijgt het kostbare 
spul zijn eigen smaak mee. Andere 
chocolademakers gooien zomaar alle 
soorten door elkaar. ’Cacao is cacao’, 
zeggen ze dan, maar dat is een grote 
vergissing,” aldus Persoone. 
 
Net als wijn 

3  De Belgische meesterkok haalt zijn 
cacao vooral uit Java, Venezuela en 
Peru. Daar wordt ieder half jaar ge-
oogst. Het kan dus zijn dat na zes 
maanden de smaak van zijn chocolade 
verandert, omdat de grondstof nou 
eenmaal iets anders smaakt. Persoone 
doet daar niet moeilijk over: „Bij wijn is 
dat toch ook zo? Wijn wordt ieder jaar 
gemaakt van druiven uit dezelfde 
streek. Het ene jaar is de kwaliteit van 
de druiven beter dan het andere jaar, 
zodat de wijn ook ieder jaar net iets 
anders smaakt. Dan mag dat met ca-
cao en chocolade toch zeker ook?” 
 

4  Wie de chocolade van Persoone 
voor het eerst proeft, schrikt een beet-
je van de sterke cacaosmaak. Dat 
komt, zo legt hij uit, doordat er alleen 
melk en suiker aan de cacao wordt 
toegevoegd. Geen smaakmiddelen of, 
zoals hij zegt, ’smaakbedervers’, die 
andere fabrikanten gebruiken en 
waardoor de chocolade heel flauw gaat 
smaken. „Alles wat je eraan toevoegt, 
gaat ten koste van de echte smaak. 
Dan gaan alle chocolaatjes op elkaar 
lijken, daar zit toch niemand op te 
wachten?” Persoone laat twee van zijn 
succesnummers proeven. De eerste 
bonbon heeft een afbeelding van een 
sigaar op de verpakking. De smaak is 
heel apart. Er blijkt een mengsel in te 
zitten van tabak, rum en cognac. Even 
later komt hij trots uit zijn keuken 
terug. „Kinderen vinden deze erg 
lekker. Een colabonbon, compleet met 
knettertjes zodat er echt prik in zit! Dat 
was nog een hels karwei, om het juiste 
recept van cola te pakken te krijgen. 
De grote colamerken wilden hun recept 
geheimhouden, maar uiteindelijk heeft 
een lollyfabrikant me gelukkig ge-
holpen.” 
 
Niet voor oma 

5  De grootste hobby van Persoone is 
toch wel het experimenteren met de 
vulling van de bonbons. Hij vertelt hoe 
dat gaat. „Natuurlijk mislukt er ook wel 
eens iets en dan moet het de prullen-
bak in. Maar als je niets probeert, zul 
je nooit iets lekkers uitvinden. Ik kies 
gewoon dingen, waarvan de meeste 
mensen zeggen dat het niet bij choco-
lade past. Tomaatjes, pepertjes of olij-
ven bijvoorbeeld. Dat zijn nou niet echt 
bonbons om mee te brengen op de 
verjaardag van je oma.” 
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1p 9 De eerste alinea van een tekst kan verschillende doelen hebben. 
Welk van de volgende doelen heeft alinea 1 niet? 
A de opbouw van de tekst aangeven 
B een belangrijk persoon uit de tekst voorstellen 
C een korte samenvatting geven van de tekst 
D het onderwerp van de tekst aankondigen 
 

2p 10 Geef van de volgende uitspraken over Dominique Persoone aan of ze waar of 
niet waar zijn. 
1 Hij gebruikt altijd verschillende soorten cacao voor één chocolade. 
2 Hij haalt zijn cacao vooral uit Java, Venezuela en Peru. 
3 Smaakmiddelen vindt hij smaakbedervers. 
4 Het liefste verzint hij nieuwe smaken. 
5 De smaak van chocolade mag jaarlijks veranderen. 
 

1p 11 Welk kopje geeft het beste de inhoud van alinea 4 weer? 
A Bijzondere smaken 
B Colabonbons 
C Knettertjes 
D Smaakbedervers 
 

1p 12 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A Het recept van cola krijg je niet bij de bekende colamerken, maar bij een 

lollyfabrikant. 
B Iedereen vindt chocolade van Dominique Persoone veel lekkerder dan 

gewone chocolade. 
C Persoone experimenteert met allerlei ingrediënten in zijn bonbons. 
D Zoals druiven de smaak van wijn bepalen, zo bepaalt cacao de smaak van 

chocolade. 
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Tekst 4 
 

Geluk zit in een skottelbraai 
 

1  Is het een barbecue? Is het een 
koekenpan? Geen van beide. Het is de 
nieuwste trend in de vrijetijdsbeste-
ding: de skottelbraai. Een grote platte 
wok op pootjes, die op gas werkt. Wie 
afgelopen zomer op een camping ge-
weest is, heeft er ongetwijfeld vele ge-
zien. Je krijgt bijna de indruk dat je 
zonder skottelbraai niet meer meetelt. 
 

2  Afgelopen weken vertoefden wij op 
een camping in Frankrijk en ontdekten 
we dat we vre-se-lijk achterlopen. Wij 
hebben namelijk nog steeds geen skot-
telbraai. Je kunt echt niet meer zonder 
zo’n driepootwok. „Het is echt reuze 
handig,” verzekeren medekampeerders 
mij. „Je kunt er van alles mee, zelfs 
barbecuen.” Het viel me op dat er 
vooral vaders driftig aan het scheppen 
en roeren waren. Nasi met een gebak-
ken eitje erbij? Laat dat maar aan papa 
over. 
 
Oorsprong 

3  Thuisgekomen ga ik meteen achter 
de computer zitten om alles over de 
skottelbraai te weten te komen. De 
naam verraadt de herkomst al. Braai is 
Zuid-Afrikaans voor barbecue en skot-
tel staat voor schotel, wat slaat op de 
platte, ronde vorm. Het waren de Zuid-
Afrikaanse boeren en landarbeiders 
die de oorspronkelijke vorm van de 
skottelbraai uitvonden. Zij bakten hun 
vlees in het open veld op een oude 
ijzeren ploegschaar boven het hout-
vuur. Een slimme Zuid-Afrikaanse fa-
brikant, Cadac, verving de ploegschaar 
door een platte schaal, die hij op een 
buis zette. Aan de andere kant van de 
buis monteerde hij een gasfles als ver-
vanger van het houtvuur, want dat was 
veel praktischer. Cadac ontdekte zo 

een gat in de markt, niet alleen in Zuid-
Afrika, maar over de hele wereld. In 
korte tijd verkocht het bedrijf honder-
den exemplaren, eerst in eigen land, 
later ook in andere landen. Tegen-
woordig zijn er wereldwijd verschillen-
de merken in allerlei kleuren ver-
krijgbaar. 
 

4  Het is echt een rage. ’Skottel-
braaiers’ willen niets anders meer. 
„Vlees, groente en saus, het kan alle-
maal in één pan. Het is gemakkelijk te 
bedienen en alles wordt goed en snel 
gaar,” zeggen ze, als je ze naar hun 
ervaringen vraagt. Inderdaad, voor 
roerbakgerechten is de skottelbraai 
ideaal. Dat zal allemaal wel, maar ik 
vind er ook een paar minpunten aan 
kleven. 
 

5  Persoonlijk mis ik de heerlijke 
rooksmaak die je bij een barbecue wel 
hebt. Verder heb je bij roerbakgerech-
ten vaak gekookte (rijst, aardappeltjes) 
of voorgekookte ingrediënten (groente) 
nodig. Dan heb je dus naast je skottel-
braai ook nog een ’gewoon’ camping-
kookstel nodig. Bovendien neemt hij 
toch erg veel ruimte in, als je al je an-
dere campingspullen ook al in de auto 
moet proppen. Tenslotte is hij behoor-
lijk prijzig: circa €130,- voor een vier-
persoonsschaal, exclusief gasfles! 
Hoewel er op Marktplaats al veel twee-
dehands skottelbraaien (slechts één 
seizoen gebruikt!) worden aangebo-
den, blijft het een hele uitgave. 
 
Geluk 

6  Onderzoeksbureau Trendbox zocht 
onlangs uit hoe gelukkig inwoners van 
diverse Europese landen zich voelen. 
Wij Nederlanders eindigden bovenaan. 
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Als dingen die ons geluksgevoel ver-
groten, werden de elektrische barbe-
cue en de skottelbraai het meest ge-
noemd. Het was in 2006 zelfs het favo-
riete vaderdaggeschenk. Kennelijk is 

het een soort speelgoed voor mannen. 
Zal ik er mijn man dan ook maar één 
cadeau doen? Dan hoef ik niet meer te 
koken en heeft hij zijn speeltje: geluk 
voor twee. 

 
 

1p 13 Wat is de belangrijkste bedoeling van de eerste alinea? 
A de opbouw van de tekst uitleggen 
B een belangrijke persoon uit de tekst voorstellen 
C het onderwerp van de tekst aankondigen 
D vooraf een samenvatting van de tekst geven 
 

1p 14 „Cadac ontdekte zo een gat in de markt …” (alinea 3). 
Wat bedoelt de schrijfster met deze zin? 
Cadac ontdekte dat … 
A de mensen in Zuid-Afrika de skottelbraai nog niet kenden. 
B je van een ploegschaar gemakkelijk een skottelbraai kunt maken. 
C mensen voor de skottelbraai meer wilden betalen dan ze konden. 
D veel mensen een skottelbraai zouden willen kopen. 
 

2p 15 „Dat zal allemaal wel, maar ik vind er toch ook een paar minpunten aan kleven.” 
(alinea 4). 

 Welke vier minpunten worden in alinea 5 genoemd? 
 

1p 16 De schrijfster is in het begin niet enthousiast over de skottelbraai. In de laatste 
zinnen is haar mening veranderd. 
Welke zin geeft de beste verklaring voor die verandering? 
A In een skottelbraai kun je vooral ideaal roerbakken. 
B Het is leuk speelgoed voor haar man en zij hoeft niet meer te koken. 
C Ze heeft er al één gekocht voor de komende vaderdag. 
D Ze zijn vorige zomer tijdens hun vakantie op een camping in Frankrijk 

geweest. 
 

1p 17 Een tekst kan bevatten: 
1 feiten 
2 de mening van de schrijver/schrijfster 
3 de mening van anderen 
 
Wat tref je aan in deze tekst? 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
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Tekst 5 
 

Wat van ver komt … 
 

1  De uitheemse keuken wint terrein 
in Nederland. Een groeiend aantal 
mensen laat de Hollandse pot links lig-
gen en kiest steeds vaker voor iets 
exotisch: curry, burrito, tandoori of 
taco. Wie een hekel heeft aan 
ingewikkelde recepten of ingrediënten 
die lastig te vinden zijn, kan kiezen 
voor maaltijden uit een pakje. De 
Consumentenbond heeft 19 van die 
’pakmaaltijden’ getest. Er is gelet op 
ingrediënten, voedingswaarde, 
bereidingsgemak en tenslotte natuurlijk 
smaak. ’Wat van ver komt, is goed’, zo 
luidt het gezegde, maar hoe goed zijn 
die snelle, gemakkelijke maaltijden 
eigenlijk? 
 
Test 

2  In de supermarkt vind je maaltijden 
uit alle windstreken. De pakken heb-
ben meestal dezelfde basis-ingrediën-
ten: snelkookrijst of deegwaren, een 
zakje sausmix en een kruidenmengsel 
dat de smaak bepaalt. De rest moet je 
erbij kopen; meestal gaat het daarbij 
om vlees en groente. Daar zit ook met-
een een verschil in prijzen. De pakken 
op zich kosten tussen €1,50 en €3,50, 
maar als je alles bij elkaar hebt, ben je 
misschien wel drie of vier keer zoveel 
kwijt. 
 
Conclusies 

3  Op de meeste pakken staat ’voor 
2-3 personen’ en na bereiding blijkt er 
inderdaad ruimschoots voldoende te 
zijn voor twee volwassenen. Eten ze 
hun bord leeg, dan krijgen ze – vol-
gens de richtlijnen van het Voedings-
centrum – vaak zelfs te veel binnen. In 
veel van de geteste maaltijden zit hele-
maal geen groente. Die zijn dus eigen-
lijk ongeschikt voor een volwaardige 

maaltijd, want per dag moet je min-
stens 2 ons groente eten. Wel vermel-
den veel verpakkingen vrijblijvende 
serveertips zoals ’extra lekker met een 
frisse salade’. Maar van een salade zul 
je niet snel 200 gram eten. Vlees zit er 
vaak te veel in: tot 200 gram per per-
soon, terwijl het voedingscentrum 100 
gram adviseert. 
 

4  De maaltijden zijn in het algemeen 
gemakkelijk te bereiden. De meeste 
zijn in een half uur klaar, behalve de 
lasagne (40 minuten), omdat die in de 
oven moet. De recepten zijn allemaal 
duidelijk en leveren vrijwel geen pro-
blemen op. De helft van de geproefde 
schotels is lekker, in ieder geval naar 
de mening van onze proevers. Drie 
maaltijden aten zij met lange tanden. 
Een flauwe saus was meestal de oor-
zaak. Met ’pakmaaltijden-van-ver’ kun 
je de exotische keukens dus best eens 
proberen zonder lange speurtochten 
naar bijzondere ingrediënten. Je hebt 
een grote kans op een geslaagd maal. 
 
Echt? 

5  Smaken taco’s uit een pak hetzelf-
de als echte Mexicaanse taco’s en is 
de curry net zo lekker als die in India? 
We vroegen vier restauranthouders 
(een Mexicaan, een Indiër, een Italiaan 
en een Thai) wat er volgens hen in de 
traditionele gerechten moet zitten. Ze 
gaven aan, dat er in hun landen flink 
gevarieerd wordt met de ingrediënten 
voor de verschillende maaltijden. Ze 
hebben ook de inhoud van de pakken 
bestudeerd en die bleek in de meeste 
gevallen overeen te komen met de ge-
bruikelijke ingrediënten. Allemaal wa-
ren ze echter van mening dat er geen 
regels bestaan. Durf gerust eens te va-
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riëren: vervang de ene groente door 
een andere, wissel varkensvlees en 
kip of gebruik eens andere kruiden. Als 

de echte Mexicaanse taco steeds ver-
andert, dan hoeft de ’pak-taco’ ook niet 
altijd hetzelfde te zijn. Smakelijk eten! 

 
 

1p 18 Wat is het belangrijkste doel van de eerste alinea? 
A de opbouw van de tekst aangeven 
B een belangrijk persoon uit de tekst voorstellen 
C een conclusie vooraf geven 
D het onderwerp van de tekst aankondigen 
 

1p 19 De eerste alinea eindigt met de vraag „Hoe goed zijn die snelle, gemakkelijke 
maaltijden eigenlijk?” 
In welke alinea’s wordt deze vraag beantwoord? 
A in de alinea’s 2 en 3 
B in de alinea’s 3 en 4 
C in de alinea’s 2 en 5 
 

2p 20 Geef van de volgende uitspraken aan of ze waar of niet waar zijn. 
1 In een pak ’voor 2-3 personen’ zit genoeg voor een maaltijd voor twee 

volwassenen. 
2 Volgens het Voedingscentrum zit er in een pak ’voor 2-3 personen’ te veel 

voor twee personen. 
3 De geteste pakken bevatten meestal dezelfde basis-ingrediënten. 
4 Alle maaltijden zijn binnen een half uur te bereiden. 
 

1p 21 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A In ’pakmaaltijden’ zit te weinig groente en te veel vlees. 
B Met ’pakmaaltijden’ zet je zonder veel moeite een geslaagd exotisch maal op 

tafel. 
C ’Pakmaaltijden’ zijn niet duur, maar je moet er veel spullen bijkopen. 
D Steeds meer mensen kiezen voor exotisch eten in plaats van Nederlandse 

kost. 
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Tekst 6 
 

Chocolade is gezond 
 

1  De Universiteit van Wageningen 
heeft samen met het RIVM (Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en Milieu) 
jarenlang onderzoek gedaan naar leef-
gewoonten van ouderen. Een van de 
uitkomsten van het onderzoek is goed 
nieuws voor liefhebbers van chocola-
de: het eten van tien gram pure choco-
lade per dag, gedurende vijftien jaar, 
verlaagt de bloeddruk en vermindert 
de kans op sterfte door een hart- of 
vaatziekte. Het geheim zit in de cacao, 
het belangrijkste bestanddeel van 
chocolade. 
 

2  Het onderzoek richtte zich op zo’n 
vijfhonderd mannen van 65 jaar en ou-
der. Van 1985 tot 2000 werden zij om 
de vijf jaar ondervraagd over hun voe-
dingspatroon en leefstijl. Aan het eind 
werd gekeken welke ziektes meer of 
minder voorkwamen en welke rol hun 
leefgewoonten daarbij speelden. 
 

3  Uit de resultaten blijkt dat er een 
groep mannen was, die gemiddeld bij-
na 4 gram cacao per dag at. Die man-
nen hadden slechts een kleine kans 
om te sterven aan een hart- of vaat-
ziekte. Bij een andere groep mannen 
was die kans twee keer zo groot. Het 

bleek dat die mannen nooit cacao 
aten. Dat kon geen toeval zijn. 
 

4  De lagere sterfte bij de groep man-
nen met het hoogste cacaogebruik kan 
volgens de onderzoekers geen andere 
oorzaak hebben. In cacao zitten flava-
nolen, stoffen die een gunstig effect 
hebben op de bloedvaten en op de sa-
menstelling van het bloed. De onder-
zoekers zeggen er overigens wel bij, 
dat er nog meer onderzoek moet wor-
den gedaan naar de precieze werking 
van flavanolen. 
 
Puur of melk? 

5  Om vier gram cacao binnen te krij-
gen, moet iemand tien gram pure of 
dertien gram melkchocolade eten. Dat 
is ongeveer een flink chocolade-eitje 
puur, of twee kleine eitjes melkchoco-
lade. Iedereen is opgetogen over de 
positieve resultaten, maar het wil nog 
niet zeggen dat je nu grote hoeveelhe-
den chocolade moet gaan eten. Wees 
er voorzichtig mee, want ondanks alle 
positieve bijwerkingen bevat chocolade 
vooral veel verzadigd vet en calorieën 
en daar is nog nooit iemand gezonder 
van geworden. 
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1p 22 Wat is het belangrijkste doel van de eerste alinea? 
A de opbouw van de tekst aangeven 
B een belangrijk persoon uit de tekst voorstellen 
C een grappig voorval geven om de aandacht te trekken 
D het onderwerp van de tekst aankondigen 
 

1p 23 Welk kopje geeft het beste de inhoud van alinea 4 weer? 
A Bloedvaten 
B Cacao 
C Flavanolen 
D Sterfte 
 

1p 24 De titel van de tekst „Chocolade is gezond” is niet helemaal waar. 
In welke alinea wordt dat het beste duidelijk gemaakt? 
A alinea 2 
B alinea 3 
C alinea 4 
D alinea 5 
 

1p 25 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A Er is onderzoek gedaan naar de leefgewoonten van oudere mensen. 
B Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de werking van flavanolen. 
C Vijftien jaar lang tien gram chocolade per dag eten werkt gunstig voor hart 

en bloedvaten. 
D Wie oud wil worden, moet in ieder geval elke dag veel chocolade eten. 
 

1p 26 De laatste alinea van een tekst kan verschillende bedoelingen hebben: 
1 een nieuw gegeven aan de tekst toevoegen 
2 de tekst afsluiten met een grapje 
3 een uitkomst van het onderzoek geven 
4 een waarschuwing geven 
 
Welke bedoeling heeft de laatste alinea van deze tekst? 
A alleen 1 
B alleen 1 en 2 
C alleen 2 en 3 
D alleen 1 en 4 
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Tekst 7 
 

 
 

Wel ’ns een ananas met lusteloosheid gezien?

Lekker in je vel met groenten en fruit.

CAMPAGNE GEFINANCIERD MET STEUN 

VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Nee dus. Want een ananas zit boordevol
vitamine C. Een vitamine die essentieel is
voor het op peil houden van je 
weerstand. Beslist iets om over na te 
denken wanneer je al een tijdje aan 
het kwakkelen bent. Of als je al bij 
het eerste vleugje virus begint te 
snotteren en te snuiven. Kortom, 
zo’n frisse sappige ananas zorgt 
voor de nodige bescherming. Net 
als bijvoorbeeld sinaasappels, 
aardbeien, selderij, prei en 
peultjes. Eet daarom twee ons 
groenten en twee keer fruit per 
dag. En kijk zeker even op 
www.groentenenfruit.nl om te 
zien wat deze goede gewoonte 
nog meer voor je kan doen.
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2p 27 Geef van onderstaande uitspraken aan of ze juist of onjuist zijn. 
1 De afbeelding van de ’lusteloze ananas’ is vooral een aandachttrekker. 
2 De vraag „Wel ’ns een ananas met lusteloosheid gezien?” is niet bedoeld als 

vraag, maar als aandachttrekker. 
3 De afgebeelde ananas maakt de advertentietekst overbodig. 
4 De afgebeelde ananas laat zien hoe een te lang bewaarde ananas er uitziet. 
 

1p 28 Teksten kunnen geschreven zijn met verschillende doelen, waaronder 
1 informeren 
2 overtuigen 
3 amuseren 
4 tot handelen aanzetten 
 
Welk(e) doel(en) heeft deze advertentie? 
A alleen 1 
B alleen 1 en 3 
C alleen 1, 2 en 4 
D 1, 2, 3 en 4 
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Schrijfopdracht 
 
In dit examen Nederlands ga je een e-mail schrijven. De opdracht geeft aan wat 
de bedoeling is. 
 
Schrijfopdracht Koekfabrikant 
In een tijdschrift heb je een artikel gelezen waarin een bekende koekfabrikant op 
zoek is naar mensen die zijn nieuwe, gezonde koeken willen testen. 
Dat lijkt je wel wat. Het zou leuk zijn als jij met je vriend(in) een dag mag komen 
proeven. Je wilt graag weten of jullie met zijn tweeën mee mogen doen aan 
deze actie. 
Omdat jullie in juni klaar zijn met jullie examens, zou het mooi uitkomen als jullie 
dan in de maand juli mogen komen testen. Misschien is het ook handig als zij de 
tijd door kunnen geven waarop jullie aanwezig moeten zijn. 
Jullie willen graag met de trein komen en daarom wil je vragen of ze jou een 
routebeschrijving naar de fabriek kunnen sturen. 
Je besluit om een e-mail te schrijven naar pr@happers.nl om al jouw vragen te 
stellen. 
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12p 29 Schrijf een keurige e-mail naar de afdeling Public Relations; die regelt de 
organisatie van de testteams voor de koekfabrikant. 
Neem in je tekst de volgende onderdelen op: 
− stel je voor; 
− noem de aanleiding voor deze e-mail; 
− vraag naar de mogelijkheid om deel te nemen aan een testteam; 
− vraag of je vriend(in) ook mee mag doen; 
− geef voorkeurstijd en -maand aan; 
− doe het verzoek om een routebeschrijving naar het bedrijf; 
− vermeld je eigen adres; 
− vergeet het bedankje voor de medewerking niet. 
 
Let erop dat je alles vermeldt. Je hoeft je niet te houden aan de hierboven 
opgegeven volgorde. 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 

einde  

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. 

700045-2-702o* 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 
 

Tekst 2 
 

 5 Omcirkel ’waar’ of ’niet waar’ bij elk van onderstaande beweringen. 

1  In Nederland eet men vaak voorgerechten. waar niet waar 

2  Nederlanders zijn echte groentenliefhebbers. waar niet waar 

3  In Nederland eet men bijna evenveel vlees als vis. waar niet waar 

4  Nederlanders zetten het meest schalen op tafel. waar niet waar 

5  Vrouwen koken meestal in Nederland. waar niet waar 

 
 6 Omcirkel ’eens’ of ’oneens’ bij elk van onderstaande uitspraken. 

1  Aardappelen met jus eten is uit de tijd. eens oneens 

2  Over de uitslag van het onderzoek hoef je niet 
verbaasd te zijn. 

eens oneens 

3  Nederlanders moeten echt heel anders gaan eten. eens oneens 

4  Magazines en kookprogramma’s op tv hebben 
geen invloed op het eetgedrag. 

eens oneens 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 

Tekst 3 
 

 9 A B C D 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 700045-2-702u 3 lees verder ►►►

 10 Omcirkel ’waar’ of ’niet waar’ bij elk van onderstaande uitspraken. 

1  Hij gebruikt altijd verschillende soorten cacao voor 
één chocolade. 

waar niet waar 

2  Hij haalt zijn cacao vooral uit Java, Venezuela en 
Peru. 

waar niet waar 

3  Smaakmiddelen vindt hij smaakbedervers. waar niet waar 

4  Het liefste verzint hij nieuwe smaken. waar niet waar 

5  De smaak van chocolade mag jaarlijks veranderen. waar niet waar 

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C D 

 
 

Tekst 4 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

 15 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
3 ......................................................................................................................... 
 
4 ......................................................................................................................... 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C 
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 20 Omcirkel ’waar’ of ’niet waar’ bij elk van onderstaande uitspraken. 

1  In een pak ’voor 2-3 personen’ zit genoeg voor een 
maaltijd voor twee volwassenen. 

waar niet waar 

2  Volgens het Voedingscentrum zit er in een pak 
’voor 2-3 personen’ te veel voor twee personen. 

waar niet waar 

3  De geteste pakken bevatten meestal dezelfde 
basis-ingrediënten. 

waar niet waar 

4  Alle maaltijden zijn binnen een half uur te bereiden. waar niet waar 

 
 21 A B C D 

 
 

Tekst 6 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 27 Omcirkel ’juist’ of ’onjuist’ bij elk van onderstaande uitspraken. 

1  De afbeelding van de ‘lusteloze ananas’ is vooral 
een aandachttrekker. 

juist onjuist 

2  
De vraag “Wel ’ns een ananas met lusteloosheid 
gezien?” is niet bedoeld als vraag, maar als 
aandachttrekker. 

juist onjuist 

3  De afgebeelde ananas maakt de advertentietekst 
overbodig. 

juist onjuist 

4  De afgebeelde ananas laat zien hoe een te lang 
bewaarde ananas er uitziet. 

juist onjuist 

 
 28 A B C D 
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Schrijfopdracht 
 

 29  
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Examen VMBO-BB 

2006 
 
 
 

tijdvak 1
maandag 29 mei
9.00 - 10.30 uur

  NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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TEKST 1 
 
Ontbijten: broodnodig! 
 

1 Steeds meer Nederlanders slaan het ontbijt over. In plaats daarvan eten ze een paar uur later een 
kleinigheidje, omdat ze dan honger hebben. Bekende merken springen op die behoefte in en komen 
met allerlei 'verantwoorde tussendoortjes': koeken met melk, repen met muesli en drinkyoghurt met 
vruchten. Maar zijn die zogenaamde ontbijtvervangers wel zo goed? 
 

2 Onderzoek wijst uit, dat van de drie 
maaltijden per dag het ontbijt heel vaak 
overgeslagen wordt. Tijdgebrek is de 
belangrijkste reden die mensen daarvoor 
geven. Het kost alles bij elkaar al gauw een 
kwartier: boterhammen smeren, koffie of thee 
zetten en het eten van het ontbijt. Dat 
hebben velen er niet meer voor over. 
Daarnaast geven de mensen aan, dat ze  

 's ochtends niet altijd trek hebben in een 
ontbijt. Tenslotte zijn er mensen die niet 
ontbijten, omdat ze willen afvallen. Maar 
doordat ze enkele uren later honger krijgen, 
gaan ze snacken en zullen ze zelfs nog 
zwaarder worden. 
 

3 Voedingsdeskundige Patricia Schutte van het 
Voedingscentrum maakt zich zorgen over 
deze ontwikkeling. "Brood bevat belangrijke 
voedingsstoffen zoals vezels, vitamines en 
jodium. Wie niet ontbijt, moet tenminste  

 's middags brood eten om die stoffen toch 
nog binnen te krijgen. Helaas gebeurt dat 
ook niet. Mensen eten liever om elf uur een 
snel tussendoortje, zoals een koek of een 
reep. Dat is wel lekker, maar daarmee krijg je 
niet binnen wat je nodig hebt." 
 

4 In de supermarkten is er een steeds groter 
aanbod aan ontbijtvervangers. Cornflakes en 
andere ontbijtgranen die met melk of yoghurt 
gegeten worden, bestonden al langer. Later 
kwamen er allerlei soorten yoghurt in pakjes, 
die je makkelijk kunt meenemen en waaruit 
je kunt drinken zonder te knoeien. Iets 
nieuwer zijn de flesjes fruitontbijt: drankjes 
op basis van zuivel of vruchtensap, waaraan 
vezels en vitamines zijn toegevoegd. Eén 
flesje heeft de voedingswaarde van één 
boterham met kaas. Dat staat tenminste op 
het etiket. Ook de verkoop van deze 
producten loopt alweer terug, want de laatste 
tijd zijn de repen en de 'verantwoorde 
koeken' erg in opkomst.  

 
5 Volgens Patricia Schutte zijn die producten 

lang niet allemaal even goed. "De repen en 
koeken zijn beter dan snoep en chips, maar 
een goede vervanging van het ontbijt zijn ze 
niet. Als je brood eet, heb je een paar uur 
lang geen honger meer. Bij zo'n reep heb je 
na een half uur al weer trek in iets lekkers en 
zo blijf je aan het eten." De vruchtendrankjes 
met vezels en vitamines vindt ze wel een 
goede vervanger. "Maar pas op: ook na twee 
van die flesjes krijg je al gauw weer een 
hongerig gevoel. Dat heb je na twee 
boterhammen met kaas echt niet." 

. 
6 Het belang van goed ontbijten is volgens 

Schutte overduidelijk. Wie echt niet kan of wil 
ontbijten, moet in ieder geval proberen later 
op de dag brood te eten. Maar hoeveel brood 
heb je nodig? Volgens het Voedingscentrum 
moeten kinderen van vier tot twaalf jaar 
zeker drie tot vijf sneetjes brood eten, liefst 
bruinbrood. Oudere kinderen en 
volwassenen hebben zelfs vijf tot zeven 
sneetjes nodig. Als beleg kun je kiezen voor 
kaas of vleeswaren, iets zoets of hartigs. 
Groente of fruit op je brood mag natuurlijk 
altijd. Ontbijt is belangrijk, al was het maar 
om het snacken tegen te gaan. Mensen die 
snacken krijgen vroeg of laat te maken met 
overgewicht en daar is niemand bij gebaat. 
 
Naar een artikel van Marcel aan de Brugh,  
NRC Handelsblad, 18 november 2003 
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1p  1 Met welk soort inleiding begint deze tekst (alinea 1)? 
De tekst begint met 
A de persoonlijke mening van de schrijver. 
B een samenvatting van de rest van het artikel. 
C een uitleg over hoe de tekst is opgebouwd. 
D een vooruitblik op de rest van de tekst. 
 

1p  2 Wat is volgens de tekst de voornaamste reden dat mensen niet ontbijten? 
A Een koek of reep vinden ze lekkerder. 
B Het kost te veel tijd. 
C 's Morgens vroeg hebben ze geen trek in ontbijt. 
D Ze willen afvallen en daarom eten ze niet. 
 

1p  3 Welk kopje geeft het best de inhoud weer van alinea 4? 
A Fruitontbijt 
B Ontbijtvervangers 
C Supermarkten 
D Voedingswaarde 
 

2p  4 Je kunt verschillende dingen eten bij het ontbijt, maar niet alles is volgens het 
Voedingscentrum even goed. In de tabel worden de etenswaren genoemd en genummerd 
in willekeurige volgorde. 

 
1 snoep en chips 
2 koeken en repen 
3 brood met beleg 
4 vruchtendrank met vezels 

 
 
 
 

 Schrijf in de uitwerkbijlage het rijtje cijfers op dat de volgende volgorde aangeeft: 
allergezondst - gezond - minder gezond - ongezond. 
 

1p  5 "Maar zijn die zogenaamde ontbijtvervangers wel zo goed?" (alinea 1) 
In welke alinea wordt deze vraag het duidelijkst beantwoord? 
A alinea 3 
B alinea 4 
C alinea 5 
D alinea 6 
 

1p  6 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A Mensen die het ontbijt overslaan, gaan om elf uur snacken. 
B Mensen die snacken krijgen te maken met overgewicht. 
C Ontbijten, liefst met bruinbrood, is erg belangrijk. 
D Steeds meer Nederlanders slaan het onbijt regelmatig over. 
 

1p  7 Een tekst kan bestaan uit: 
1 feiten 
2 de mening van de schrijver 
3 de mening van deskundigen / iemand anders 
Waaruit bestaat deze tekst? 
A alleen uit 1 en 2 
B alleen uit 1 en 3 
C alleen uit 2 en 3 
D uit 1, 2 en 3
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TEKST 2 
 
Liever zwijgen dan stotteren 

 
1 Mies Bezemer is stotter-therapeute. Ze behandelt mensen die al vanaf hun vroege jeugd met het 

probleem te maken hebben, zoals Judith van Tichelt (19) en Marije Huson (19). Tijdens de 
Nationale Stotterweek geeft ze op het ROC (Regionaal Opleidingscentrum) in Terneuzen 
voorlichting aan toekomstige peuter- en kleuterleidsters. Judith en Marije vergezellen haar en 
vertellen hun eigen verhaal aan de studenten. 

.
2  Tijdens de bijeenkomst van peuter- en 

kleuterleidsters op het ROC zegt Mies 
Bezemer, dat er meer gestotterd wordt als 
Sinterklaas in het land is. Kinderen vinden 
die tijd erg spannend en dat is te merken aan 
hun spraak. Maar die 'Sinterklaas-buikpijn-
stotter' is niet het belangrijkste wat ze te 
vertellen heeft. Ze wil vooral het misverstand 
uit de weg ruimen, dat stotteren bij jonge 
kinderen altijd vanzelf overgaat. 

3  Het is begrijpelijk dat dit misverstand 
bestaat in de kinderopvang. Zo'n 40% van de 
peuters 'stottert' tijdens de spraak-
ontwikkeling namelijk een poosje, van een 
paar dagen tot een paar maanden. Ze 
stotteren als ze voor een spannende of leuke 
gebeurtenis staan: "We gaan naar oma en 
dan-dan-dan-dan gaan we koekjes bakken." 
Het lijkt op het zoeken naar woorden en het 
gaat meestal vanzelf weer over als de 
kinderen de taal beter gaan beheersen. 

4  Er zijn echter peuters en kleuters die op 
een andere manier stotteren. Als de juf 
vraagt welke kleur beker ze willen, wijzen ze 
er één aan in plaats van "oranje" te zeggen 
(vermijdingsgedrag). Sommige peuters 
zeggen "koe-koe-koe-koekjes" (woorddelen 
herhalen). Andere kinderen sperren hun 
ogen wijd open en zetten hun adem vast als 
ze er een woord uit proberen te krijgen 
(blokkeren). Kinderen die deze verschijn-
selen vertonen, kunnen zich tot een 
stotteraar ontwikkelen. Van de kinderen op 
de basisschool stottert ongeveer 5% nog. 
Van hen zal 1% ook als volwassene blijven 
stotteren.  

5  Bezemer vindt dat peuterleidsters heel 
goed moeten opletten en serieus aandacht 
moeten besteden aan een stotterend kind én 
zijn ouders. Ouders voelen heel vaak zelf dat 
iets niet klopt, vooral als er in de familie meer 
stotteraars voorkomen. Als ze daarmee bij de 

peuterleidster aankomen, dan zegt die vaak: 
"Ach, dat gaat wel over." Ouders hebben in 
zo'n geval echter meer aan een advies om 
met hun kind naar een stottertherapeut te 
gaan. Die kan onderzoeken of het kind 
behandeld moet worden. De gouden regel is: 
hoe eerder je een kind behandelt, hoe beter. 
Dat is een vrij nieuwe regel, want nog maar 
vijftien jaar geleden vond men het zinloos om 
kinderen jonger dan 6 jaar stottertherapie te 
geven. Nu weten we beter. Hoe langer je 
wacht, hoe groter de kans is dat angst en 
schaamte een rol gaan spelen. Klasge-
nootjes gaan de stotteraar nadoen of pesten. 
Dat soort gebeurtenissen leidt ertoe dat het 
probleem verergert. Kinderen gaan dan 
proberen het stotteren te verbergen:  
ze zwijgen liever dan dat ze stotteren. 

6  Dat is nou het grote probleem. De beste 
behandeling is juist om zoveel mogelijk 
gewoon te praten en te vertellen. Geen 
woorden vermijden, je niet schamen voor 
herhalingen en haperingen, gewoon door-
gaan. Dat zeggen Judith en Marije deze 
ochtend ook. Ze vertellen hun verhaal voor 
vier verschillende groepen studenten. Dat is 
meteen ook een goede oefening in hun 
therapie. Bij studenten met praktijkervaring 
komt de informatie het beste aan, doordat ze 
de situaties herkennen uit hun werk. Met 
name voor de peuterleidsters heeft Mies 
Bezemer een boodschap. "Zij moeten meer 
oog hebben voor hun leerlingen. Juist 
peuters moet je in de gaten houden, zodat zo 
snel mogelijk met de behandeling kan 
worden begonnen." 

 
Naar een artikel van Jacqueline Kuijpers, 
NRC Handelsblad, 1 november 2003 
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1p  8 Met wat voor soort inleiding begint deze tekst? 
A de persoonlijke mening van de schrijver 
B een samenvatting van de rest van het artikel 
C een uitleg hoe de tekst is opgebouwd 
D een vooruitblik op de rest van de tekst 
 

1p  9 Mies Bezemer is stotter-therapeute (alinea 1). 
Welke uitspraak is het meest op haar van toepassing? 
A Ze begeleidt alleen ouders van stotteraars. 
B Ze behandelt mensen die stotteren. 
C Ze helpt peuters en kleuters die stotteren. 
D Ze werkt op het Regionaal Opleidingscentrum. 
 

1p  10 In alinea 3 staat het woord "misverstand". 
 Leg in eigen woorden uit om welk misverstand het gaat. 

 
1p  11 Wat is het verband tussen alinea 2 en 3? 

A Alinea 2 en alinea 3 vormen een tegenstelling. 
B Alinea 2 geeft een middel, alinea 3 een doel. 
C Alinea 2 geeft een oorzaak, alinea 3 een gevolg. 
D Alinea 2 noemt een verschijnsel, alinea 3 geeft een verklaring. 
 

1p  12 Wat is het verband tussen alinea 3 en 4? 
A Alinea 3 en 4 vormen een opsomming. 
B Alinea 3 en 4 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 3 noemt een middel, alinea 4 een doel. 
D Alinea 3 noemt een oorzaak, alinea 4 een gevolg. 
 

1p  13 Mies Bezemer vindt dat peuterleidsters goed moeten letten op peuters die stotteren. 
 Wat is de belangrijkste reden die de tekst daarvoor geeft? 

 
2p  14  Vul deze tabel in de uitwerkbijlage in. Geef met een kruisje aan of de onderstaande 

uitspraken juist of onjuist zijn. 
uitspraak juist onjuist 
Stotteraars worden voorgelicht op het ROC.   
Stotteraars vertonen volgens de tekst vermijdingsgedrag.   
Stotteraars worden nagedaan en/of gepest.   
Stotteraars onder de 6 jaar worden niet behandeld.   
Stotteraars moeten gewoon praten en vertellen.   

 
1p  15 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 

A Als Sinterklaas in het land is, wordt er meer gestotterd. 
B De beste behandeling is om zoveel mogelijk gewoon door te praten. 
C Er moet meer serieuze aandacht zijn voor peuters die stotteren. 
D 40% van de peuters stottert tijdens de spraakontwikkeling een poosje. 
 

1p  16 Wat is het belangrijkste doel van de schrijver van deze tekst? 
A De lezer amuseren met een leuk verhaaltje over stotterende peuters. 
B De lezer informeren over een nieuwe kijk op stottertherapie voor peuters. 
C Een advies geven aan mensen die met stotterende peuters werken. 
D Uitleg geven aan de lezer over verschillende manieren van stotteren. 
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 APENHEUL 

Een ontmoeting met de 30 apensoorten in Apenheul blijft je 
bij. Het spannendst zijn de apen die zomaar heel dicht bij je 
kunnen komen. Meer dan 200 apen leven vrij tussen de 
bezoekers. Misschien klimt er wel één op je schouder. De 
grote apen kunnen dat natuurlijk niet. Zij hebben hun eigen 
ruime eilanden waar ze samen met hun groepsgenoten doen 
wat ze willen. Als bezoeker kom je daar niet, maar je kunt de 
gorilla's, de bonobo's en de orang oetans natuurlijk altijd wel 
goed zien. 
 
En er is veel meer te zien! 
Ontdek de Zuid-Amerikaanse regenwouden op het 
Apenboompad. Maak kennis met de exotische huisdieren op 
Dajak Farm, een unieke exotische kinderboerderij waar je 
van alles te weten komt over het leven in het oerwoud van 
Borneo. Kinderen kunnen zich uitleven als een aap in de 
spannende kinderspeeljungle. 

IN APELDOORN 
ONTMOET JE 
APEN GEWOON 
BUITEN IN HET 
BOS! 

NATUUR VAN ZO VER WEG, ZO DICHTBIJ! 
Apenheul, J.C. Wilslaan 21, 7313 HK Apeldoorn, tel. 055 - 357 57 57, fax. 055 - 357 57 01 
www.apenheul.nl Van 1 april tot en met 1 november iedere dag geopend van 9.30 tot 17.00 uur.  
In juni, juli en augustus tot 18.00 uur. 's Winters gesloten.

Als Apenheulbezoeker steunt u, via het Apenheul Primate Conservation 
Trust, natuurbehoudsprojecten in de leefgebieden van apen in de tropen. 
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1p  17 Wat is het belangrijkste doel van deze tekst? 
A amuseren met een leuke tekst en een afbeelding over apen 
B informeren over wat er zoal te doen is in Apenheul 
C overtuigen van het nut van de vrijheid die de apen hebben in het bos 
D overhalen een bezoek te brengen aan Apenheul 
 

1p  18 Een bezoek brengen aan Apenheul is een belevenis! 
 Wat levert een bezoek aan Apenheul nog meer op? 

 
3p  19 In Apenheul kun je 30 soorten apen bezichtigen. 

 Geef drie voorbeelden van wat er nog meer te beleven is in Apenheul. 
 

1p  20 De makers van de tekst hebben er een foto van een aap in afgedrukt. 
Wat is het belangrijkste doel van de foto? 
A De makers van de tekst hopen dat je de tekst gaat lezen. 
B De makers van de tekst willen je amuseren met een foto van een aap. 
C Je begrijpt dan direct over welk onderwerp het gaat. 
D Je ziet dan gelijk dat het om Apenheul Primate Conservation Trust gaat. 
 

2p  21 Hieronder staan vier uitspraken die betrekking hebben op een bezoek aan Apenheul. 
 Vul deze tabel in de uitwerkbijlage in. Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of 

deze juist of onjuist is. 
uitspraak juist onjuist
Alle apen in Apenheul lopen los op eilanden.   
In Apenheul kun je alleen maar 30 apen bezichtigen.   
Bezoekers van Apenheul steunen Apenheul Primate Conservation Trust.    
In Apenheul kun je 30 apensoorten bezichtigen in het bos.   
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TEKST 4 
 
Clowns als medicijn 
 

1 De CliniClowns vieren dit jaar feest, omdat ze elf jaar geleden zijn opgericht. Zo'n feest is 
helemaal terecht, want in die elf jaar hebben ze heel wat zieke kinderen leuke, fijne en 
ontroerende momenten bezorgd. Ze zijn het bewijs dat humor als medicijn gebruikt kan worden. 

 
2 Het idee om zieke mensen iets meer te 

bieden dan alleen maar medicijnen is al 
veertig jaar oud. In de jaren zestig vond de 
Amerikaanse arts Walter Adams dat gezond-
heidszorg meer moest zijn dan kijken wat 
iemand mankeert en pillen voorschrijven. Hij 
behandelde zijn patiënten met liefde, zorg en 
veel humor. Vaak droeg hij daarbij een 
fopneus en clownsschoenen. Jaren later nam 
een circusdirecteur uit New York dit idee 
over, toen hij op ziekenbezoek ging bij zijn 
broer. Hij had zich als clown verkleed om 
hem en de andere patiënten, waaronder veel 
kinderen, wat op te vrolijken. De dokters 
vroegen hem of hij dit vaker kon doen. Hij 
ging daarmee akkoord en zo zijn de 
ziekenhuis-clowns ontstaan. Weer wat later 
is het idee overgewaaid naar Nederland, 
waar kinderarts professor Voute in 1992 met 
een groepje enthousiastelingen de Stichting 
CliniClowns oprichtte. 
 
Schoonmaker  

3 Nu, elf jaar later, hebben de CliniClowns 
duizenden zieke kinderen aan het lachen 
gemaakt. Een kind wil gewoon een kind zijn, 
lachen, zingen, gekke dingen doen en iets 
leuks meemaken. Daar gaat het om bij de 
CliniClowns. Een kind dat ernstig ziek is, kan 
geen kind meer zijn, want in een ziekenhuis 
is er weinig ruimte voor fantasie. Alles draait 
om de behandeling. De CliniClowns halen 
met een simpele opmerking alle spanning uit 
een ernstige situatie. Als de arts binnenkomt, 
vragen ze: "Bent u de nieuwe schoon-
maker?" Voor een kind is dat fantastisch. 
 

 Een spelletje 
4 De ziekte van de kinderen speelt voor de 

CliniClowns trouwens helemaal geen rol. Ze 
weten vaak niet eens wat ze precies hebben. 
Behalve wanneer een kind een buikoperatie 
heeft gehad, want dan doet lachen pijn. Het 
is niet belangrijk dat het kind ziek is of 

problemen heeft. Het is belangrijk dat het 
kind kind is. 

 
5 De clowns voeren niet steeds dezelfde acts 

op. Bij ieder kind verzinnen ze weer iets 
nieuws, vaak weten ze zelf niet eens van 
tevoren wat ze gaan doen. Het kind bepaalt 
dus wat er gebeurt. Als het bang is, blijven 
de clowns in de deuropening staan en spelen 
ze verstoppertje achter elkaar. Zo maken ze 
er een spelletje van, net zolang tot ze aan 
het kind zien dat ze verder kunnen komen. 

 
6 Neem Anne. Ze ligt al heel lang in het 

ziekenhuis. Ze heeft haar radio aanstaan als 
de clowns Tino en Joep bij haar binnen-
komen. Het duo begint meteen te dansen, 
maar ze doen alsof het niet lukt. Ze vragen of 
Anne hen wil vertellen hoe ze het moeten 
doen. Voordat Anne het zelf doorheeft, staan 
ze met zijn drieën te dansen. Anne is de 
baas en ze heeft het reuze naar haar zin. 

 
Internet 

7 In het begin waren de CliniClowns alleen te 
vinden in ziekenhuizen waar ernstig zieke 
kinderen lagen. Nu komen ze in alle zieken-
huizen met een kinderafdeling. Maar de 
stichting wil meer. Deze zomer kregen 
111 zieke kinderen thuis een bezoek van de 
CliniClowns. Helaas is het onmogelijk ieder 
kind dat in de problemen zit te voorzien van 
een clown. Maar deze kinderen kunnen dan 
een clown bekijken via een webcam op 
internet. Zo blijft de stichting zich steeds 
verder uitbreiden. Gelukkig blijft het publiek 
de stichting steunen. Zou die steun weg-
vallen, dan moeten de CliniClowns er helaas 
mee stoppen. 
 
Naar een artikel van Amber van Rijn, 
Finesses nr. 4, 2003
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1p  22 Wat is de bedoeling van alinea 1? 
A Deze geeft aan over welk onderwerp de tekst gaat. 
B Deze legt uit hoe de tekst is opgebouwd. 
C Deze vat samen wat in de tekst staat. 
D Deze zegt wat de auteur vindt van de tekst. 
 

1p  23 "Clowns als medicijn" staat er als titel. 
In welke alinea wordt de betekenis van de titel duidelijk gemaakt? 
A alinea 2 
B alinea 3 
C alinea 4 
D alinea 5 
 

1p  24 "De ziekte van de kinderen speelt voor de CliniClowns trouwens helemaal geen rol." 
(alinea 4) 

 In welk geval moeten de clowns wel rekening houden met de ziekte van de kinderen? 
 

1p  25 Wat is het verband tussen alinea 5 en 6? 
A Alinea 5 en 6 vormen een opsomming. 
B Alinea 5 en 6 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 6 geeft een voorbeeld bij wat in alinea 5 staat. 
D Alinea 5 noemt een oorzaak; alinea 6 noemt het gevolg. 
 

1p  26 Wat is de bedoeling van de laatste alinea van deze tekst? 
A een advies geven 
B een conclusie geven 
C een samenvatting geven 
D een waarschuwing geven 
 

2p  27  Vul deze tabel in de uitwerkbijlage in. Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of 
deze juist of onjuist is. 

 
 
 
 
 
 
 

uitspraak juist onjuist 
CliniClowns komen in alle ziekenhuizen voor.   
CliniClowns worden betaald door de ziekenhuizen.   
CliniClowns helpen kinderen beter worden.   
CliniClowns bestaan al meer dan 40 jaar in Nederland.   
CliniClowns komen ook bij zieke kinderen thuis.   

 
1p  28 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 

A De CliniClowns vieren dit jaar dat ze 11 jaar geleden zijn opgericht. 
B De CliniClowns helpen zieke kinderen door ze te laten lachen. 
C De CliniClowns kunnen niet zonder de steun van het publiek. 
D De CliniClowns zijn 40 jaar geleden bedacht door Walter Adams. 
 

1p  29 Wat is het belangrijkste schrijfdoel van de tekst? 
A De lezer amuseren met een leuk verhaal over de CliniClowns. 
B De lezer informatie geven over de CliniClowns. 
C De lezer overhalen geld te storten voor de stichting CliniClowns. 
D De lezer overtuigen van het nut van de CliniClowns. 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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SCHRIJFOPDRACHT 
 

 
 
Schrijfopdracht CliniClowns: een zakelijke brief 
 
Je bent bezig aan de laatste periode van het schooljaar. Je examens zitten er bijna op. 
Het was een gezellige periode en je vindt het jammer dat je veel mensen binnenkort niet 
meer zult zien. Jij zou het leuk vinden om met de vierdeklassers iets te organiseren voor 
alle leerlingen en personeel van de school, opdat jullie nog één keer iets met elkaar 
kunnen doen. 
 
Je hebt een artikel gelezen over het werk van de CliniClowns en dat heeft veel indruk op 
je gemaakt. Het zou daarom mooi zijn, als je een dag kunt organiseren waarvan de 
opbrengsten naar de CliniClowns gaan! 
 
Je besluit om aan iedereen op school een brief te schrijven om hen uit te nodigen voor de 
CliniClowndag op komende zaterdag 17 juni. De activiteiten voor deze dag kunnen 
bestaan uit het schminken van kinderen, het verkopen van clownsneuzen, van 
zelfgemaakte lekkere hapjes en van plantjes van eigen kweek. 
 

15p  30  Jij schrijft, namens alle vierdeklassers, een enthousiaste brief aan het gehele 
personeel en de leerlingen. In de inleiding bedank je het personeel voor de fijne jaren 
die je op school gehad hebt en je nodigt daarbij iedereen uit om naar de 
CliniClowndag te komen. Ook de ouders van de leerlingen zijn van harte welkom. 

 
Neem ook de volgende onderdelen in je brief op: 
-  het doel van de CliniClowndag 
-  de datum van deze dag 
-  de activiteiten die er die dag plaatsvinden 
-  de plaats en de tijden van deze dag  
-  verzin zelf ook nog twee activiteiten 
 
Vergeet niet een clownsneus naast je naam te tekenen om het thema van deze dag nog 
eens extra te benadrukken. 

11-07-05* einde 600013-622o* 600013-1-625o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

  NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

 
 
 
 
 
 Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

A D B X C XA D B  X C 

 

A  B C D B of of 

 
TEKST 1  ONTBIJTEN: BROODNODIG! 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D 
 

 4 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 
 
TEKST 2  LIEVER ZWIJGEN DAN STOTTEREN 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

 13 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
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 14  
uitspraak juist onjuist 
Stotteraars worden voorgelicht op het ROC.   
Stotteraars vertonen volgens de tekst vermijdingsgedrag.   
Stotteraars worden vaak nagedaan en/of gepest.   
Stotteraars onder de 6 jaar worden niet behandeld.   
Stotteraars moeten gewoon praten en vertellen.   

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 
TEKST 3  APENHEUL 
 

 17 A B C D 
 

 18 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 19 1 .................................................................................................................................................  
 
2 .................................................................................................................................................  
 
3 .................................................................................................................................................  
 

 20 A B C D 
 

 21  
uitspraak juist onjuist 
Alle apen in Apenheul lopen los op eilanden.   
In Apenheul kun je alleen maar 30 apen bezichtigen.   
Bezoekers van Apenheul steunen Apenheul Primate Conservation Trust.    
In Apenheul kun je 30 apensoorten bezichtigen in het bos.   

 
 
TEKST 4  CLOWNS ALS MEDICIJN 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
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 27  
 
 
 
 
 
 
 

uitspraak juist onjuist 
CliniClowns komen in alle ziekenhuizen voor.   
CliniClowns worden betaald door de ziekenhuizen.   
CliniClowns helpen kinderen beter worden.   
CliniClowns bestaan al meer dan 40 jaar in Nederland.   
CliniClowns komen ook bij zieke kinderen thuis.   

 
 28 A B C D 

 
 29 A B C D 

 
 
SCHRIJFOPDRACHT 
 

 30 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
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600051-2-625o 

Examen VMBO-BB 

2006 
 
 
 

  NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 19 juni
11.30 - 13.00 uur
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TEKST 1 
 
Zijn dromen bedrog? 
 

1 Je hoort het wel eens iemand zeggen: "Ik heb vannacht zo’n enge droom gehad!" Anderen 
vertellen dat ze juist heerlijk hebben gedroomd. Weer anderen weten zeker dat ze helemaal niet 
gedroomd hebben. Eeuwenlang proberen mensen er al achter te komen hoe dromen ontstaan en 
of een leuke of vervelende droom ook een bepaalde betekenis heeft. Ondanks alle onderzoeken 
die er naar dromen zijn gedaan, is daar nog maar weinig met zekerheid over te zeggen. 
 

2 Als je 's nachts slaapt, dan rust je uit. Je 
lichaam laadt energie voor de nieuwe dag. 
Maar in je hoofd gebeuren er op dat moment 
de raarste dingen. Je hersenen draaien op 
volle toeren om alle indrukken van de 
voorgaande dag te verwerken. Uit onderzoek 
is gebleken, dat iedereen elke nacht 
minstens vijf keer droomt. Je denkt dus 
misschien dat je geen droom gehad hebt, 
maar dat is niet waar: je bent alleen weer 
alles vergeten. Ook de mensen die hun 
droom wel kunnen navertellen, weten nog 
maar een heel klein deel van wat er zich die 
nacht allemaal in hun hoofd afgespeeld 
heeft. 
 

3 Volgens onderzoekers hebben dromen wel 
degelijk nut. Je moet je hersenen zien als 
een grote emmer, waar een heleboel in kan. 
Alles wat je overdag ziet, hoort, meemaakt 
en doet, bewaar je in die emmer. Als je  
's nachts droomt, wordt die emmer als het 
ware leeggekiept. Hoe zijn ze daar nou 
achter gekomen? De onderzoekers hebben 
tientallen mensen onderzocht. Ze lieten ze in 
slaap vallen en controleerden hun 
hersenactiviteit. Telkens als ze begonnen te 
dromen, werd de helft van hen wakker 
gemaakt. De andere helft mocht rustig 
doorslapen. 's Morgens waren de mensen die 
doorgeslapen hadden erg vrolijk. De 
proefpersonen die echter steeds weer 
gewekt werden, waren erg chagrijnig en 
geïrriteerd doordat ze niet konden dromen. 
Het was zelfs zo erg, dat het onderzoek na 
een tijdje gestopt moest worden, omdat ze 
psychische klachten kregen. Hiermee was 
het nut van dromen wel bewezen! 
 

4 De vraag of dromen iets betekenen, is 
moeilijker te beantwoorden. Sommige 
mensen zijn ervan overtuigd dat dromen ooit 

zullen uitkomen. Ze zeggen dat dromen je 
leven kunnen voorspellen. Zo vertelt Ellen: 
"Toen ik 18 was, droomde ik dat ik met een 
vriendin in de Verenigde Staten was. Ik liep 
langs een basketbalveldje en opeens werd er 
met een pistool geschoten. Mijn vriendin en 
ik renden weg en werden door de politie in 
veiligheid gebracht. Toen ik dat gedroomd 
had, meende ik dat dat nooit echt zou 
kunnen gebeuren. Ten eerste dacht ik dat ik 
nóóit naar Amerika zou gaan. Ten tweede 
raakte ik die vriendin uit mijn droom al snel 
kwijt. Maar toen ik jaren later voor mijn werk 
toch in New York was, kwam ik plotseling die 
vriendin tegen. We liepen samen verder en 
kwamen langs een basketbalveldje! Toen 
moest ik wel weer even terugdenken aan die 
droom, maar gelukkig gebeurde er niets. Mijn 
droom is dus gedeeltelijk uitgekomen." 
 

5 Er is nog geen wetenschappelijk bewijs voor 
geleverd dat je dromen je toekomst kunnen 
voorspellen. Waarschijnlijk zie je alleen maar 
herhalingen van beelden en indrukken die je 
eerder op de dag of veel langer geleden hebt 
opgedaan. Dus het antwoord op de vraag of 
dromen bedrog zijn of niet, kan voorlopig nog 
even niet gegeven worden. 
 
Naar een artikel uit Pauze, april 2002 
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1p  1 Met wat voor inleiding begint deze tekst (alinea 1)? 
De tekst begint met 
A een grappig verhaaltje om de aandacht te trekken. 
B een korte samenvatting van de tekst. 
C een persoonlijke mening over het onderwerp. 
D kritische opmerkingen vooraf over de tekstinhoud. 
 

2p  2  Welke zin uit alinea 2 geeft een vergelijking weer tussen een motor en het menselijk 
lichaam? 

 
1p  3 In alinea 3 maakt de schrijver opnieuw een vergelijking. 

Wat is die vergelijking? 
A een volle emmer - een vol hoofd 
B het verleden - de toekomst 
C hersenactiviteit - slaap 
D proefpersonen - mensen met psychische problemen 
 

1p  4 Waarom moest het onderzoek (alinea 3) uiteindelijk gestopt worden? 
A omdat de proefpersonen er geen zin meer in hadden 
B omdat de proefpersonen niet meer konden slapen 
C omdat de proefpersonen problemen kregen 
D omdat de proefpersonen steeds minder gingen dromen 
 

1p  5 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van alinea 4? 
A Ellen 
B New York 
C Voorspelling 
D Vriendin 
 

2p  6 "Mijn droom is dus gedeeltelijk uitgekomen". 
 Leg uit waarom deze droom maar gedeeltelijk is uitgekomen. 

 
1p  7 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte weer? 

A Het is niet goed om mensen tijdens hun slaap te storen. 
B Onderzoeken wijzen uit dat dromen inderdaad bedrog zijn. 
C Onderzoekers hebben bewezen dat er tijdens de slaap hersenactiviteit is. 
D Wetenschappelijk is niet bewezen dat dromen de toekomst kunnen voorspellen. 
 

1p  8 Een tekst kan bestaan uit: 
1 feiten 
2 de mening van de schrijver 
3 de mening van iemand anders / andere mensen 
Waaruit bestaat deze tekst? 
A alleen uit 1 en 2 
B alleen uit 1 en 3 
C alleen uit 2 en 3 
D uit 1, 2 en 3 
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TEKST 2 

Niet meer bang voor de tandarts 
 
1 Niemand gaat echt graag naar de tandarts. Maar wat moet je doen als je echt doodsbenauwd 

bent? De angsttandarts biedt dan uitkomst. Journaliste Naima brengt een bezoekje aan de praktijk 
van Richard Reinders in Kerkrade en kijkt haar ogen uit. 

 
2 "Ik durf niet", zegt Ilona terwijl ze naar de 

tandartsstoel kijkt. Ze trilt zichtbaar. Ruim elf 
jaar is ze niet naar de tandarts geweest, 
omdat ze zó bang was. Ook poetste ze haar 
tanden niet meer en durfde ze zelfs niet meer 
in de spiegel te kijken, bang om haar slechte 
gebit te zien. Via internet ontdekte ze dat er 
een angsttandarts bestaat. Ze vertelt: "Daar 
krijg je een behandeling, terwijl je buiten 
bewustzijn bent. Dat leek me ideaal, dus 
maakte ik meteen een afspraak. Vandaag 
gaat het gebeuren." 
 

3 Maar nu ze er eenmaal is, vindt ze het toch 
weer eng. In de behandelkamer is het druk. 
Er zijn vier assistenten en twee tandartsen 
aanwezig. Bovendien is er een anesthesist, 
die in samenwerking met zijn assistent de 
patiënten verdoven moet. Ilona wordt 
omringd door vriendelijke mensen die haar 
de hele tijd geruststellen. Uit de radio klinkt 
zachte muziek en tegen de muur staat een 
televisie, waar een natuurprogramma op te 
zien is. Hoewel het duidelijk een tandarts-
praktijk is, is de sfeer er toch anders. Het is 
er gemoedelijk, bijna rustgevend. Richard 
Reinders, de angsttandarts, geeft Ilona een 
hand en vraagt of ze wil gaan liggen in de 
tandartsstoel. Een assistent sproeit vloeistof 
op de rug van Ilona's hand. Daardoor voelt 
ze de verdovingsnaald straks niet, waar het 
narcosemiddel doorheen zal vloeien. De 
anesthesist Wim Jesse neemt het nu over. 
Ilona zucht, ze spreekt zichzelf moed in en 
dan kan de behandeling beginnen. 
 

4 Terwijl Wim het slaapmiddel toedient, vertelt 
Richard hoe zijn tandartspraktijk ontstaan is: 
"Ik sprak regelmatig met mensen die heel erg 
bang waren voor de tandarts. Vaak kwamen 
ze veel te laat bij een tandarts, pas als ze de 
pijn echt niet meer konden verdragen of 
wanneer er een tand afgebroken was. Er 
gingen vaak jaren overheen voordat ze 

kwamen. Het gaat om bijna een miljoen 
mensen! Daar moest iets aan gedaan 
worden. We wilden deze mensen graag 
helpen en besloten samen een praktijk te 
beginnen waar het er heel anders aan toe 
zou gaan dan in een gewone praktijk. 
 

5 In het begin was het moeilijk. Omdat we met 
een nieuwe manier van behandelen kwamen, 
wilde geen enkele verzekering die 
vergoeden. Bovendien vonden verzekeraars 
het te gevaarlijk om een narcose buiten een 
ziekenhuis uit te laten voeren. Ik heb de 
verzekeraars kunnen overtuigen, omdat ik 
veel ervaring heb met deze aanpak bij 
verstandelijk gehandicapten. Die worden ook 
zo geruststellend benaderd en verdoofd, 
zodat ze beter behandeld kunnen worden. 
Toen de verzekeraars dat inzagen, konden 
wij onze plannen doorzetten. We begonnen 
met een paar patiënten en toen dat goed 
ging, kochten we steeds meer apparatuur. 
Het duurde niet lang of de patiënten 
stroomden binnen. Momenteel werken we 
met ongeveer duizend patiënten, die uit het 
hele land komen. Het is nog steeds een 
enorme uitdaging. Er is nog nooit iets 
misgegaan, maar dat komt doordat we de 
patiënt eerst grondig onderzoeken, voordat 
we hem gaan behandelen. Er zijn wel andere 
klinieken in Nederland die zo werken, maar 
die zijn verbonden aan een universiteit. In 
deze klinieken is er vaak een wachttijd van 
bijna een jaar. Wij proberen binnen twee 
maanden helemaal klaar te zijn met een 
patiënt, want lange wachttijden zijn heel 
vervelend voor mensen die echt bang zijn." 
 

6 Richard buigt zich over Ilona, die inmiddels in 
diepe slaap is. Hij trekt al haar tanden. Ze 
krijgt eerst een tijdelijk gebit en daarna een 
blijvend kunstgebit. Door de vele 
ontstekingen en de doorgerotte tanden is er 
niet veel meer van haar gebit over. "Dat is 
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ontzettend slecht voor haar gezondheid, 
want al die bacteriën trekken door haar hele 
lichaam", zegt Richard. Ilona merkt er niets 
van dat al haar tanden getrokken worden. Na 
een half uurtje wordt ze wakker. Ilona is 
verbaasd dat het allemaal zo snel gegaan is. 
Als ze helemaal bijgekomen is, schuift de 
tandarts het nieuwe gebit in haar mond. Het 
is een hele verbetering. Ilona is er erg blij 
mee. Opgelucht gaat ze naar huis. Het is 
duidelijk dat er eindelijk een uitkomst is voor 
mensen die bang zijn voor de tandarts. Het 
gaat er wel helemaal anders aan toe bij de 
angsttandarts, maar het is een perfecte 
oplossing. 
 
 
Naar een artikel uit Vriendin, nummer 1, 
2004 
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1p  9 Met wat voor soort inleiding begint deze tekst (alinea 1)? 
De tekst begint met 
A de aanleiding voor het schrijven van de tekst. 
B een korte samenvatting van het artikel. 
C een persoonlijke mening over het onderwerp. 
D een vooruitblik op de rest van de tekst. 
 

2p  10  Welke twee stappen zet de angsttandarts bij de verdoving van de patiënten? 
 

2p  11 In alinea 5 staat dat verzekeraars de behandeling van de angsttandarts niet wilden 
vergoeden. 

 Welke twee redenen hadden de verzekeraars hiervoor? 
 

1p  12 Welk kopje geeft het best de inhoud weer van alinea 5? 
A Duizend patiënten 
B Lange wachttijden 
C Toch succes 
D Verstandelijk gehandicapten 
 

1p  13 "Het gaat er wel helemaal anders aan toe (…)" (laatste zin van de tekst). 
In welke alinea worden de meeste verschillen met een gewone tandartsenpraktijk 
genoemd? 
A in alinea 2 
B in alinea 3 
C in alinea 4 
D in alinea 6 
 

1p  14 In de laatste zin van alinea 3 staat "en dan kan de behandeling beginnen". 
Waar komt de schrijver weer uitgebreid terug op de behandeling van Ilona? 
A in alinea 4 
B in alinea 5 
C in alinea 6 
D in geen van de volgende alinea's 
 

1p  15 Welke zin geeft het best de hoofdgedachte weer van deze tekst? 
A Binnen twee maanden is iedere patiënt met angst voor de tandarts geholpen. 
B De angsttandarts is een perfecte oplossing voor alle patiënten. 
C De angsttandarts is een uitkomst voor mensen die bang zijn voor de tandarts. 
D De wachttijden bij de angsttandarts zijn korter dan in andere klinieken in Nederland. 
 

1p  16 Een tekst kan bestaan uit: 
1 feiten 
2 de mening van de schrijver 
3 de mening van iemand anders / andere mensen 
Waaruit bestaat deze tekst? 
A alleen uit 1 en 2 
B alleen uit 1 en 3 
C alleen uit 2 en 3 
D uit 1, 2 en 3 
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1p  17 Wat is het belangrijkste doel van de schrijver van deze tekst? 
A de lezer amuseren met een verhaal over iemand met slechte tanden 
B de lezer ertoe overhalen om naar de angsttandarts te gaan 
C de lezer ervan overtuigen dat ze beter hun tanden moeten poetsen 
D de lezer informeren over het bestaan van de angsttandarts 
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TEKST 3 
 
 
 
 De Postcode Loterij helpt Valdés!

Het Argentijnse schiereiland Valdés is één van de indrukwekkendste 
natuurgebieden ter wereld. De wateren rondom het eiland worden 
bezocht door walvissen, orka's, pinguïns en zeeleeuwen. 
 
Naast de reguliere bijdrage van ruim 15 miljoen euro ontvangt het 
Wereld Natuur Fonds dit jaar een extra bijdrage van de Postcode 
Loterij van 2,9 miljoen euro. Met die extra bijdrage kan het Wereld 
Natuur Fonds, samen met lokale overheden en de bevolking, het 
eiland Valdés op verantwoorde manier beschermen tegen 
massatoerisme en de natuur op die manier veilig stellen voor de 
toekomst. 
 
De Nationale Postcode Loterij keert als grootste goede-
doelenloterij van Nederland 60% van haar opbrengst uit aan 45 
goede doelen. 

Ook meedoen?
Voor € 7,75 per lot speelt u 
al mee en maakt u kans op 
de JumboKanjer van 20,3 
miljoen euro. Meedoen is 
eenvoudig, vul de 
deelnamekaart in en doe 'm 
vandaag nog op de bus. U 
vindt de kaart elders in 
Panda. alvast hartelijk dank 
voor uw deelname. 
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1p  18 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 
A de lezers ertoe overhalen mee te doen met de Nationale Postcode Loterij 
B de lezers informeren over de Nationale Postcode Loterij 
C de lezers overtuigen van het nut van de Nationale Postcode Loterij 
D de lezers waarschuwen voor de bedreiging van de natuur van het eiland Valdés 
 

1p  19 Wat is de bedoeling van de foto in deze advertentie? 
De foto zorgt ervoor dat 
A de aandacht van de lezer getrokken wordt. 
B de tekst makkelijker te begrijpen is. 
C duidelijk is waar de tekst over gaat. 
D het eiland Valdés veel aandacht krijgt. 
 

1p  20 De Nationale Postcode Loterij is een Nederlandse Stichting. 
Wat is het belangrijkste doel van de Nationale Postcode Loterij? 
A geld geven aan de bevolking van het eiland Valdés  
B geld geven aan de lokale overheden op het eiland Valdés  
C geld geven aan goede doelen 
D geld geven aan het Wereld Natuur Fonds 
 

1p  21 "De Postcode Loterij helpt Valdés!" 
Op wat voor manier helpt de Nationale Postcode Loterij? 
A door geld te geven aan de bevolking van het eiland Valdés  
B door geld te geven aan de lokale overheden op het eiland Valdés 
C door geld te geven aan de mensen van het natuurgebied Valdés 
D door geld te geven aan het Wereld Natuurfonds 
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TEKST 4 

Ruzie om bavianen 
 

1 In het najaar van 2004 verschijnen er in korte tijd enkele berichten in de media over problemen 
met bavianen in Dierenpark Amersfoort. De groep apen is veel te groot geworden en het park ziet 
nog maar één uitkomst: de dieren laten inslapen. Diverse actiegroepen reageren op die berichten 
en beschuldigen de directie van het park van wanbeleid. Hoe komt het toch dat dierentuinen en 
actiegroepen die het voor dieren opnemen elkaar steeds weer in de haren vliegen? 

 
2 Wat is er aan de hand met dierenpark 

Amersfoort? In 2000 heeft het park een groep 
mantelbavianen overgenomen van een 
dierentuin in Emmen. In korte tijd is het aantal 
apen gegroeid tot zeventig. Dat is te veel voor 
het bavianengebied. Het nachtverblijf 
bijvoorbeeld is gemaakt voor hooguit vijftig 
dieren. Doordat in andere dierentuinen ook al 
(te) veel bavianen zijn, kunnen ze nergens 
anders terecht. Als Dierenpark Amersfoort er 
niet in slaagt om een nieuw onderkomen te 
vinden voor de bavianen, laat het dierenpark 
misschien twintig dieren inslapen. Volgens de 
wet is dat onder bepaalde voorwaarden 
toegestaan, bijvoorbeeld als de kwaliteit van 
het leven binnen de groep onvoldoende is en 
als er geen mogelijkheden zijn om dieren door 
andere dierentuinen te laten opnemen. 

 
 Actie 
3 Het bericht dat men de dieren wil afmaken, 

leidt meteen tot veel reacties bij allerlei 
groepen zoals bij de PvdD, de Partij voor de 
Dieren. Deze groep spoort mensen in het 
hele land aan om een e-mail te sturen naar 
Dierenpark Amersfoort. Op deze manier 
kunnen tegenstanders duidelijk maken dat ze 
het niet eens zijn met de ruiming van de 
apen. Volgens de PvdD is de actie een groot 
succes, omdat er op één dag wel meer dan 
duizend e-mails zijn verstuurd. De directie 
van het dierenpark spreekt dat tegen. Er zijn 
wel veel e-mails binnengekomen, maar lang 
niet allemaal op één dag. 

 
Reactie 

4 Twee dagen na de e-mailactie van de PvdD 
geeft de directie van het dierenpark een 
verklaring aan de pers: "Dierenpark 
Amersfoort is nooit van plan geweest om de 
bavianen te laten inslapen. Er wordt een 
geschikt onderkomen gezocht en tot het 
zover is, wordt de groep opgesplitst. Door 

deze mededeling willen we een einde maken 
aan de onjuiste berichten in de media." 
De Partij voor de Dieren is blij dat de 
bavianen mogen blijven leven, maar blijft het 
dierenpark scherp in de gaten houden. 
 
Andere visie 

5 De directie van dierenpark Amersfoort vindt 
het jammer dat de hele toestand op deze 
manier in de publiciteit gekomen is. Een 
woordvoerder van het park zegt daarover: 
"Je doet het als dierenpark nooit goed in de 
ogen van de actiegroepen. Wij hebben 
namelijk een hele andere visie dan zij. Zíj 
vinden het leven van elk afzonderlijk dier 
belangrijk en stellen alles in het werk om elk 
dier te sparen. In dierentuinen daarentegen 
wordt gekeken naar het belang van de 
diersoort en de hele groep. Soms is het voor 
een groep beter om een of enkele dieren te 
laten inslapen. Dat is niet de leukste, maar 
wel de verstandigste beslissing." Door dit 
verschil van inzicht tussen dierenactivisten 
en de directies van dierentuinen zal er altijd 
een groot risico op ruzie blijven bestaan 
tussen beide dierenliefhebbers. 
 
Naar inzendingen uit de rubriek 
Persberichten, van de site  
www.amersfoort-zoo.nl

Pagina: 380Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



600051-2-625o 11 ga naar de volgende pagina 

1p  22 Wat is het belangrijkste doel van de eerste alinea? 
A een zo volledig mogelijke samenvatting geven van het artikel 
B het probleem aankondigen waar het in de tekst om gaat 
C uitleg geven over de opbouw van de tekst 
D vooraf een mening van de schrijver over het onderwerp geven 
 

1p  23 Welk kopje geeft het beste de inhoud van alinea 2 weer? 
A Dierenpark 
B Mogelijkheden 
C Nachtverblijf  
D Probleem 
 

2p  24 "Volgens de wet is dat onder bepaalde voorwaarden toegestaan (…)" (alinea 2). 
 Welke twee voorwaarden noemt de tekst? 

 
1p  25 "het park ziet nog maar één uitkomst: de dieren laten inslapen" (alinea 1). 

 Met welke twee woorden uit alinea 3 wordt hetzelfde bedoeld als 'laten inslapen'? 
 

1p  26 Alinea 1 eindigt met een vraag. 
In welke alinea wordt deze vraag beantwoord? 
A in alinea 2 
B in alinea 3 
C in alinea 4 
D in alinea 5 
 

1p  27 De directie van Dierenpark Amersfoort zegt dat het soms nodig is om dieren te laten 
inslapen. 
Wanneer mag dat volgens de tekst? 
A Het mag, als actiegroepen het ermee eens zijn. 
B Het mag, als dat beter is voor de hele groep of voor de soort. 
C Het mag, als er op één dag duizend e-mails gestuurd worden. 
D Het mag, als het nachtverblijf verouderd is. 
 

2p  28 Dierenactivisten zijn het niet eens met de directies van dierentuinen. 
 Leg in eigen woorden uit, waarom zij tegen het laten inslapen van dieren zijn. 

 
1p  29 Een tekst kan bestaan uit: 

1 feiten 
2 de mening van de schrijver 
3 de mening van iemand anders / andere mensen 
Waaruit bestaat deze tekst? 
A alleen uit 1 
B alleen uit 1 en 2 
C alleen uit 1 en 3 
D uit 1, 2 en 3 
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1p  30 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A De Partij voor de Dieren spoort mensen aan om te protesteren tegen Dierenpark 

Amersfoort. 
B Dierenpark Amersfoort is nooit van plan geweest om de bavianen te laten inslapen. 
C Er zijn te veel mantelbavianen in de dierentuinen. 
D Verschillen van inzicht tussen dierenactivisten en directies van dierentuinen leiden 

vaak tot problemen. 
 

1p  31 Wat is de belangrijkste bedoeling van de schrijver van deze tekst? 
A de lezer amuseren met een leuk verhaaltje over dierentuinen 
B de lezer ertoe overhalen om naar Dierenpark Amersfoort te e-mailen 
C de lezer ervan overtuigen dat je dieren nooit mag laten inslapen 
D de lezer informeren over de ophef rond Dierenpark Amersfoort 
 
 
SCHRIJFOPDRACHT 
 
Schrijfopdracht Bavianen: een e-mail 
 
In de media heb je van alles gezien en gehoord over de ruzie over bavianen tussen 
groepen die opkomen voor de belangen van dieren en de directie van Dierenpark 
Amersfoort. Het gaat om het wel of niet laten inslapen van een aantal mantelbavianen. 
 
Je hebt de berichten nauwkeurig gevolgd, want je hebt een tijd geleden met je familie een 
bezoek gebracht aan dat dierenpark. Je vond het een erg mooi park en je hebt een poos 
geboeid staan kijken bij de mantelbavianen. Je leest dat de Partij voor de Dieren mensen 
oproept een e-mail te sturen naar Dierenpark Amersfoort, om duidelijk te maken dat ze 
het niet eens zijn met de ruiming van een aantal bavianen. 
 
Je besluit om ook te reageren. Je stuurt een e-mail aan Dierenpark Amersfoort, waarin je 
jouw mening geeft. Je mag kiezen: 

• je bent het eens met de Partij voor de Dieren 
• je bent het eens met Dierenpark Amersfoort 

Vertel duidelijk wat je vindt en waarom je dat vindt. Geef minimaal twee goede redenen. 
Vertel ook dat je onlangs nog in het park geweest bent en hoe geweldig enthousiast je 
was. 
 

15p  32  Schrijf een e-mail naar Dierenpark Amersfoort: 
gastenservice@dierenparkamersfoort.nl 

 
Neem hierin de volgende onderdelen op: 
− Vertel dat je een artikel gelezen hebt over de ruiming van bavianen. 
− Geef aan met welke mening je het eens bent (Partij voor de dieren of Dierenpark 

Amersfoort). 
− Geef hiervoor twee redenen. 
− Vertel ook dat je een bezoek aan het park gebracht hebt. 
− Geef je mening over het park. 
− Sluit de e-mail netjes af. 
 

einde  600051-2-625o* 
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  NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
TEKST 1  ZIJN DROMEN BEDROG? 
 

 1 A B C D 
 

 2 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 
 
TEKST 2  NIET MEER BANG VOOR DE TANDARTS 
 

 9 A B C D 
 

 10 1 .................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
2 .................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 11 1 .................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
2 .................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 12 A B C D 
 

A B C D  A B C D X B XA B C D  X of of 
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 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 
 
TEKST 3  POSTCODE LOTERIJ 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 
 
TEKST 4  RUZIE OM BAVIANEN 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 25 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C D 
 

 28 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C D 
 

 31 A B C D 
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Examen VMBO-BB 

2005 
 
 
 

 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 27 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 30 mei
11.30 - 13.00 uur
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TEKST 1  DE DISKMAN: LEUK MAAR GEVAARLIJK 
 

Muziek is voor velen een genot om naar te luisteren, maar voor sommigen een bron van ergernis. 
Denk maar aan een feestje dat tot diep in de nacht doorgaat. Voor de feestgangers is het 
natuurlijk schitterend, maar voor de buurman die ’s morgens om zeven uur weer naar zijn werk 
moet, is het erg vervelend. De liefhebbers zijn duidelijk in de meerderheid, en zeg nou zelf: zonder 
muziek zou het leven een stuk saaier zijn. 
 

1 Sinds de uitvinding van de radio en andere 
apparatuur om muziek te beluisteren, is er 
veel veranderd. Met name de laatste jaren 
zijn de technische mogelijkheden enorm toe-
genomen. Grote installaties zijn vervangen 5 

door kleine mini-sets. Liepen jongeren jaren 
terug nog met een reusachtige radio-casset-
tespeler over straat, tegenwoordig draag je 
de muziek bijna onzichtbaar aan je broek-
riem of in je binnenzak. Dankzij een walk-10 

man, diskman of mp3-speler geniet alleen jij 
van je eigen favoriete liedjes, overal waar je 
maar wilt. 
 

2 Dat laatste is natuurlijk niet helemaal waar. 
Het is de bedoeling dat je er in je eentje van 15 

geniet. Maar sommigen hebben de muziek 
zo hard staan, dat hun hele omgeving kan 
meegenieten. Dat is hinderlijk voor de om-
standers, daar is het apparaat niet voor ge-
maakt en het is ook nog eens schadelijk 20 

voor je oren. 
 

3 De diskman is door de jaren heen zeer po-
pulair geworden. Je denkt al gauw: als zo-
veel mensen er een hebben, dan zal het wel 
niet gevaarlijk zijn. Helaas is dat een misver-25 

stand. Te harde muziek, in de disco of uit je 
diskman, is erg schadelijk als je er te lang 
naar luistert. De cijfers van een onderzoek 
in ons land bewijzen het: al vele tienduizen-
den jongeren hebben hierdoor last van ge-30 

hoorbeschadiging. 
 

4 Bij sommige mensen is doofheid of slecht-
horendheid aangeboren. Ook kan het iets te 
maken hebben met de leeftijd. Het gehoor 
slijt met de jaren, daardoor hebben oudere 35 

mensen vaak een slecht gehoor. Maar de 
belangrijkste oorzaak van slechthorendheid 
is te lang blootgesteld staan aan te hard ge-

luid. Dat risico loop je niet alleen met je 
diskman, maar ook als je motor rijdt of in 40 

een lawaaierige omgeving werkt. 
 

5 Dat je gehoor slechter wordt, merk je zelf 
nauwelijks, doordat het een sluipend proces 
is. Het begint ermee, dat je de hoge tonen in 
de muziek niet meer hoort. Stap voor stap 45 

gaat het gehoor verder achteruit. Weinig 
mensen beseffen dat het om onherstelbare 
schade gaat. Voordat je het weet, ben je 
slechthorend of doof en daaraan is niets 
meer te doen. Eens zul je er spijt van heb-50 

ben dat je niet zuiniger bent geweest op je 
oren. 
 

6 Als je namelijk niet goed meer kunt horen, 
wordt je wereld een stuk kleiner. Je kunt niet 
meedoen aan een gesprek, doordat je de 55 

helft maar hoort. Ook kun je de program-
ma’s op televisie niet meer volgen en kun je 
de dingen om je heen niet meer goed waar-
nemen. Luisteren naar je favoriete muziek 
kun je ook vergeten. 60 

 
7 Als je een blijvende gehoorbeschadiging 

hebt, is er geen weg terug. Je zult verder 
moeten leven met oren die niet meer alle 
geluiden kunnen opvangen. Natuurlijk kun je 
een gehoortoestel krijgen, maar daarmee 65 

kun je nooit meer voor de volle 100% horen. 
 

8 Wat kun je eraan doen? Ga verstandig om 
met je diskman en andere geluidsbronnen. 
Als je vaak gepiep of gesuis in je oren hoort, 
dan is dat een waarschuwing dat je gehoor 70 

afneemt. Neem die waarschuwingen van je 
oren serieus. En nogmaals: gebruik je ge-
zonde verstand, als je nog lang je oren wilt 
gebruiken. 
 

 
Vrij naar een artikel uit 
Kenmerk Onderwijsvoorlichting. 
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1p  1 Wat is de belangrijkste bedoeling van de alinea’s 1 en 2? 
A een inleiding geven bij het onderwerp van de tekst 
B een persoonlijke mening geven over het onderwerp van de tekst 
C uitleg geven over de opbouw van de tekst 
D vooraf een samenvatting geven van de tekst 
 

1p  2 Welk kopje past het best boven alinea 3? 
A Disco 
B Diskman 
C Harde muziek 
D Misverstand 
 

1p  3 Wat is het verband tussen alinea 4 en alinea 6? 
A Alinea 4 en alinea 6 vormen een tegenstelling. 
B Alinea 4 en alinea 6 vormen een opsomming. 
C Alinea 4 noemt een middel, alinea 6 noemt een doel. 
D Alinea 4 noemt oorzaken, alinea 6 noemt gevolgen. 
 

2p  4 In alinea 6 wordt verteld wat je niet meer kunt, als je slecht hoort. 
 Welke vier dingen worden genoemd? 

 
1p  5 Welk kopje past het best boven alinea 7? 

A Alle geluiden 
B De volle 100% 
C Geen weg terug 
D Gehoortoestel 
 

1p  6 Wat is de belangrijkste bedoeling van de laatste alinea? 
A een advies geven over het gebruik van je diskman 
B een conclusie geven van het onderzoek 
C een samenvatting geven van de tekst 
 

1p  7 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A Als je niet goed hoort, wordt je wereld een stuk kleiner. 
B Een diskman is leuk, maar pas op voor gehoorbeschadiging. 
C Met een diskman geniet je overal van je favoriete muziek. 
D Tienduizenden jongeren hebben al last van gehoorbeschadiging. 
 

1p  8 Wat is het belangrijkste doel van de schrijver van de tekst? 
Hij wil de lezer 
A informeren over het gevaar van te harde muziek. 
B iets leren over gehoorbeschadiging door de diskman. 
C ervan overtuigen dat je verstandig moet omgaan met je diskman. 
D ertoe overhalen om nooit meer met een diskman naar muziek te luisteren. 
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TEKST 2  GENOEG VAN WINKELDIEVEN 
 

In 2002 hebben Nederlandse winkels 750 miljoen euro schade geleden door winkeldiefstal. Dat is 
10 procent meer dan in 2001. Winkeliers lijden steeds meer schade en zij zoeken ongebruikelijke 
oplossingen. In Oldenzaal heeft een ondernemer een cel in zijn winkel gebouwd om dieven in op 
te sluiten. In die cel moeten zij de komst van de politie afwachten. Mag een winkelier zoiets doen? 
 

1  Ton van Gelder, directeur van kleding-
speciaalzaak Van Gelder in Oldenzaal, 
heeft gekozen voor deze ongewone maat-
regel. Wat winkeldiefstallen betreft, is voor 
hem de grens bereikt. "Hoe goed de pro-5 

ducten in een winkel ook beveiligd zijn, elk 
voorwerp kan gestolen worden. Broeken 
en T-shirts bijvoorbeeld worden vaker ge-
stolen dan je denkt", aldus Van Gelder. 
"Winkeldieven kiezen twee of drie kleding-10 

stukken uit en spreken dan met onze me-
dewerksters af dat ze apart worden gehan-
gen om ze later op te halen. Als ze een 
uur later terugkomen, grijpen ze hun kans. 
Ze leiden de verkoopsters af, graaien de 15 

kleding achter de kassa weg en rennen de 
zaak uit." 

2  De diefstal van kledingstukken vond 
Van Gelder al erg, maar toen er ook nog 
computers gestolen werden, besloot hij tot 20 

een ingrijpende maatregel. Medewerksters 
van de kledingzaak betrapten een man die 
op klaarlichte dag een kassacomputer pro-
beerde te stelen. Dat was al twee keer 
eerder gebeurd. Met behulp van zijn per-25 

soneel sloot Van Gelder de man in de be-
zemkast op in afwachting van de politie. 
Volgens de wet mag dat. In het Wetboek 
van Strafrecht staat namelijk dat iedereen 
een verdachte mag aanhouden als die op 30 

heterdaad betrapt wordt. 
3  Het opbergen in de bezemkast is niet 

helemaal zonder risico. "Als de dief iets 
overkomt, terwijl we op de politie wachten, 
dan ben ik verantwoordelijk. Ook als hij 35 

zichzelf iets aandoet, kan ik tot een be-
hoorlijke schadevergoeding veroordeeld 
worden. Daar heb ik geen trek in. Dus zorg 
ik ervoor dat de cel van alle gemakken is 
voorzien. Achterin heb ik zelfs een toilet 40 

laten bouwen." 
4  Volgens Van Gelder zijn niet alleen 

winkeldieven een groot probleem, ook 

klanten worden steeds agressiever. On-
langs werd de stalen constructie bijna voor 45 

de eerste keer gebruikt toen een klant ru-
zie kreeg over twee kostuums. Hij bedreig-
de de bedrijfsleider en werd daarop door 
het personeel buiten de deur gezet. Daar 
stapte de woedende man in zijn auto en 50 

schepte een personeelslid op zijn mo-
torkap. 

5  Constantijn Kelk, hoogleraar strafrecht 
aan de Universiteit Utrecht, weet nog niet 
of hij de cel van Van Gelder wel zo’n goed 55 

idee vindt. "Het brengt enorme risico’s met 
zich mee. Stel je voor: een winkelier vertelt 
de politie dat hij iemand in zijn cel heeft 
opgesloten. Dan zou het kunnen zijn dat 
de agenten het niet meer zien als een 60 

spoedgeval. Ze zetten de sirene echt niet 
meer aan, terwijl het voor de winkelier na-
tuurlijk wel een spoedgeval is. Bovendien 
mag een vermoedelijke winkeldief niet on-
nodig lang vastgehouden worden. Een hal-65 

ve dag in de cel, dat kun je al niet maken. 
Tenslotte kan de winkelier zelfs tot een 
flinke schadevergoeding veroordeeld 
worden, als later blijkt dat de verdachte 
onschuldig is." 70 

6  Er zijn dus enkele problemen met de 
cel in de winkel. Van Gelder weet dat maar 
al te goed en gaat er erg voorzichtig mee 
om. Een betrapte dief wordt niet opgeslo-
ten als dat gevaar oplevert voor het perso-75 

neel of andere klanten. Verder wil hij goe-
de afspraken maken met de politie. Die 
moet zo vlug mogelijk komen. Van Gelder 
merkt wel al verschil. Klanten en perso-
neel vertellen dat ze zich veiliger voelen. 80 

Waarschijnlijk werkt de cel ook preventief: 
omdat mogelijke winkeldieven weten dat 
Van Gelder ze goed in de gaten houdt, 
slaan ze zijn winkel over. 

Vrij naar een artikel van Jeroen Schmale in: 
Algemeen Dagblad, 4 maart 2003 
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1p  9 Wat is de bedoeling van het schuingedrukte tekstgedeelte? 
A de opbouw van de tekst uitleggen 
B een persoonlijke mening over het onderwerp geven 
C een samenvatting van de tekst geven 
D het onderwerp van de tekst aankondigen 
 

1p  10 De inleidende alinea eindigt met de vraag: "Mag een winkelier zoiets doen?" 
In welke alinea wordt die vraag beantwoord? 
A in alinea 1 
B in alinea 2 
C in alinea 4 
D in alinea 6 
 

1p  11 "… besloot hij tot een ingrijpende maatregel" (regel 20-21) 
 Welke maatregel nam hij? 

 
1p  12 Welk kopje geeft het best de inhoud weer van alinea 4? 

A Aangeschafte kostuums 
B Agressieve klanten 
C Bedreigde bedrijfsleider 
D Stalen constructie 
 

1p  13 Welk kopje geeft het best de inhoud weer van alinea 5? 
A Politie 
B Risico’s 
C Schadevergoeding 
D Spoedgeval 
 

3p  14 "Het brengt enorme risico’s met zich mee." (regel 56-57) 
 Welke drie risico’s noemt hoogleraar Constantijn Kelk in alinea 5? 

 
1p  15 Welke zin geeft het best de hoofdgedachte van de tekst weer? 

A Iedereen mag altijd een winkeldief opsluiten, in afwachting van de komst van de 
politie. 

B Nederlandse winkeliers lijden ieder jaar meer schade die vooral veroorzaakt wordt 
door diefstal. 

C Niet alleen winkeldieven vormen een gevaar, ook klanten worden steeds agressiever. 
D Winkeliers mogen betrapte winkeldieven opsluiten, maar er zijn risico’s aan 

verbonden. 
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TEKST 3  PETER TIMOFEEFF 
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3p  16 Boven de strip staat de vraag: "Peter, wat doen we met al het overtollige water in de 
stad?" 

 Noem drie van de antwoorden die Peter daarop geeft. 
 

2p  17  Welke twee oorzaken geeft Peter voor de wateroverlast in de stad? 
 

1p  18 "Maar zelf kunt u ook meehelpen." (plaatje 6) 
Deze zin geeft aan dat er nog meer mogelijk is. 
Uit welk plaatje blijkt dat? 
A plaatje 1 
B plaatje 3 
C plaatje 4 
D plaatje 7 
 

1p  19 Wat is de bedoeling van de plaatjes? 
A Ze zijn alleen bedoeld om de lezer te vermaken. 
B Ze zijn alleen bedoeld om de tekst te verduidelijken. 
C Ze zijn bedoeld om te vermaken én iets aan de tekst toe te voegen. 
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TEKST 4  KEURIGE BEDIENING IN HET BORGHUIS 
 

Topkok Pierre Wind komt in keukens die voor anderen gesloten blijven. Deze keer geeft hij ons 
informatie over een bijzonder restaurant: Het Borghuis in Doetinchem. Daar wordt gewerkt met 
verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten. 
 
Onmogelijk? 

1 Op weg naar Het Borghuis wist ik eigenlijk 
niet wat me te wachten stond. Voor zover ik 
had begrepen, zou Het Borghuis een echt 
restaurant zijn, waar iedereen kan 
binnenkomen om zijn maag te laten 5 

verwennen. In het verleden heb ik vaak 
gekookt met verstandelijk gehandicapte 
mensen. Die ervaring was vermoeiend, 
maar ook fantastisch. Toch wist ik bijna 
zeker dat het onmogelijk is in een 10 

horecagelegenheid met verstandelijk 
gehandicapten te werken. Ik zag het al 
helemaal voor me. Urenlang wachten op het 
bestelde gerecht, met consumptie 
sprekende obers en bedienden die spontaan 15 

met je willen dansen. Nee, dank je! 
 
Weg met die vooroordelen 

2 Maar toen ik eenmaal in Het Borghuis was, 
viel mijn mond open van verbazing. 
Werkelijk alles was er gezellig en perfect 
geregeld. Ik werd ontvangen door een 20 

keurige serveerster, Yvonne. Het eerste wat 
ik dacht was: waar zijn nou die 
gehandicapten? Ik zag mensen serveren 
volgens de officiële bedieningsregels: rechts 
neerzetten, glazen netjes op een viltje 25 

plaatsen en kopjes koffie zonder zwembad 
naar de gasten brengen. Mijn vooroordelen 
waren in één klap verdwenen. 
 
Inrichting 

3 In Het Borghuis werken veertien verstan-
delijk gehandicapten en psychiatrische 30 

patiënten. Er zijn zes begeleiders, van wie 
er twee kok zijn. De anderen werken in de 
bediening. De prijzen op het menu en de 
drankenkaart vind ik laag. Een broodje 
gezond kost € 3,75 en een hoofdgerecht 35 

gemiddeld € 11,-. Op de tafels liggen 
bestelkaarten. Nadat de gast de menukaart 
heeft bestudeerd, kan hij zijn wensen op een 
bestelkaart aankruisen en deze aan een 
bediende geven. 40 

Yvonne 
4 Ik raakte aan de praat met Yvonne. Ze is 53 

jaar en woont sinds kort zelfstandig. Ze 
werkt al twee jaar in Het Borghuis. Yvonne 
vindt dat ze zelf heel goed kan koken, maar 
niet zo goed als begeleider Erwin. "Thuis 45 

kook ik het liefst zuurkool met krenten. Dat 
heb ik vanochtend nog gemaakt." 
 
Restaurant en keuken 

5 Begeleidster Sabine Elvers is die middag de 
baas in het restaurant. Ze behandelt de 
werknemers gewoon zoals dat in elk ander 50 

horecabedrijf gebeurt: met respect, maar 
wel met strenge regels waaraan iedereen 
zich moet houden. In de keuken heeft Erwin 
Kolenbrander de leiding. Hij werkt die 
middag met keukenassistenten Harm en 55 

Jan. Hij moet ervoor zorgen dat de vele 
gerechten van de kaart perfect op tafel 
komen. Ook moet hij zijn medewerkers goed 
in de gaten houden. Jan en Harm werken 
met veel inzet, maar kunnen niet alle klusjes 60 

zelf opknappen. Zelfstandig bakken en 
werken met de snijmachine durft Erwin niet 
aan hen over te laten. Jan heeft net 
anderhalf uur aardappeltjes keurig 
doormidden staan snijden. Jan: "Maar het 65 

leukste vind ik om lasagne te maken samen 
met Erwin." 
 
Rapportcijfer 

6 Het Borghuis heeft een warme sfeer. De 
menukaart is uitgebreid en creatief. De 
bestellijst werkt fantastisch. Het eten ziet er 70 

verzorgd uit en smaakt absoluut goed. De 
zeer charmante bediening is vakkundig, al 
maken ze soms een foutje. Op zaterdag-
avond is het voor maar € 16,- per persoon 
feest in Het Borghuis met een buffet, dans 75 

en live-zang. Wat mij betreft is dit restaurant 
een aanwinst voor de horeca. Deze zaak 
moet elke avond vol zitten met gasten. Ik 
geef Het Borghuis een vette acht! 

Naar: Pierre Wind, Eigen tijd, juli 2002 
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1p  20 Wat is de bedoeling van het schuingedrukte tekstgedeelte? 
A de opbouw van de tekst uitleggen 
B een persoonlijke mening over het onderwerp geven 
C het onderwerp van de tekst aankondigen 
 

1p  21 "Ik zag mensen serveren volgens de officiële bedieningsregels: …" 
Wat volgt er na de dubbele punt in regel 24? 
A een conclusie  
B een letterlijk uitgesproken tekst  
C een opsomming  
 

2p  22 "Mijn vooroordelen waren in één klap verdwenen." (regel 27-28) 
 Welke drie vooroordelen worden genoemd in alinea 1? 

 
1p  23 Wat is het verband tussen alinea 1 en 2? 

Alinea 2 beschrijft 
A een gevolg van alinea 1. 
B een oorzaak van alinea 1. 
C een tegenstelling met alinea 1. 
D een voorbeeld van alinea 1. 
 

1p  24 Op welke manier kan een gast in Het Borghuis zijn bestelling opgeven? (zie alinea 3) 
A De gast kruist zelf zijn bestelling aan op de bestelkaart. 
B De gast kruist zelf zijn bestelling aan op de menukaart. 
C De bediende kruist de bestelling aan op de bestelkaart. 
D De bediende kruist de bestelling aan op de menukaart. 
 

2p  25  Zet in de tabel in de uitwerkbijlage een kruisje bij de afdeling van Het Borghuis waar 
de genoemde personen werken. 

 
1p  26 "perfect geregeld" (regel 19-20) 

 Uit welk zinsgedeelte in alinea 6 blijkt dat niet alles perfect verloopt? 
 

1p  27 Een tekst bestaat vaak uit: 
1 feiten 
2 de mening van de schrijver over het onderwerp van de tekst 
3 de mening van anderen over het onderwerp van de tekst 
Waaruit bestaat deze tekst? 
A alleen uit 1 en 2 
B alleen uit 1 en 3 
C alleen uit 2 en 3 
D uit 1, 2 en 3 
 
 
Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende pagina. 
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SCHRIJFOPDRACHT 
 
Jullie schooljaar zit er bijna op. Om deze vier schooljaren gezellig met elkaar af te sluiten, 
lijkt het je leuk om met alle vierdeklassers een dag uit te gaan. 
Waarschijnlijk wil niet iedereen hetzelfde doen deze dag en daarom kom je met de 
volgende voorstellen: 
 
− Warner Bros Movieworld in Bottrop (Duitsland) 
− Openluchtmuseum in Arnhem 
− Burgers Bush in Arnhem 
 
De volgende twee datums komen in aanmerking: 8 en 15 juli 2005. 
Om deze dag met elkaar af te sluiten, wil je graag op de terugweg in Doetinchem gaan 
eten in restaurant "Het Borghuis". Je hebt daar pas iets over gelezen. Het is namelijk een 
restaurant waar gewerkt wordt met mensen met een verstandelijke handicap en 
psychiatrische patiënten. Je hebt ook gelezen dat het een leuk restaurant is, waar de 
prijzen laag zijn en de menu’s uitgebreid. Het is weer eens wat anders, vind jij. 
De totale kosten voor deze dag bedragen € 60. 
 

15p  28  Schrijf een enthousiaste, persoonlijke brief aan alle vierdeklassers. 
Neem hierin de volgende onderdelen op: 
− Stel je voor en vertel in welke klas je zit. 
− Doe het voorstel om een dag uit te gaan. 
− Vertel wat je plannen zijn die dag. 
− Doe het voorstel om op de terugweg gezamenlijk te gaan eten. 
− Noem twee redenen om juist daar iets te gaan eten. 
− Vermeld de kosten voor deze dag. 

 
Maak ook onder aan de brief een antwoordstrookje. 
Neem hierin de volgende onderdelen op: 
− naam 
− voornaam 
− klas 
− de voorkeursdatum 
− de drie voorstellen, waarbij de leerlingen door middel van een cijfer (1, 2 of 3) aan 

kunnen geven, waarnaar hun voorkeur uitgaat. 
Natuurlijk wil je ook weten of de leerling meegaat deze dag. 
 
Om alles te kunnen reserveren wil je graag, dat de leerlingen de antwoordstrook die 
onder aan de brief zit, vóór 29 juni a.s. bij jou inleveren. Ook als je niet van plan bent om 
mee te gaan! 
 

einde 500010-1-622o* 
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 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
TEKST 1  DE DISKMAN: LEUK MAAR GEVAARLIJK 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D 
 

 4 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
3 ..............................................................................................................................................  
 
4 ..............................................................................................................................................  
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 
 
TEKST 2  GENOEG VAN WINKELDIEVEN 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 
 

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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 14 1 ..............................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
3 ..............................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 15 A B C D 
 
 
TEKST 3  PETER TIMOFEEFF 
 

 16 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
3 ..............................................................................................................................................  
 

 17 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C 
 
 
TEKST 4  KEURIGE BEDIENING IN HET BORGHUIS 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C 
 

 22 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
3 ..............................................................................................................................................  
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
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 25  
Personen Keuken Restaurant 
Yvonne   

Sabine   

Erwin   

Harm   

Jan   

 
 26 ................................................................................................................................................  

 
 27 A B C D 
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SCHRIJFOPDRACHT 
 

 28 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

Pagina: 402Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



500010-1-622u 6 

................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

500010-1-622u* 

Pagina: 403Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



500040-2-622o 

Examen VMBO-BB 

2005 
 
 
 

 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 25 vragen en 1 schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 20 juni
11.30 - 13.00 uur
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TEKST 1  LEGE BATTERIJEN ... INLEVEREN LOONT! 
 

Gebruik 
1 Batterijen zijn niet meer weg te denken uit 

ons dagelijks leven. Bijna iedereen heeft 
er tientallen in huis. Vooral voor apparaten 
als rekenmachientjes, horloges, de disk-
man, de afstandbediening van de tv, een 5 

kookwekker, het mobieltje en vele andere. 
Per jaar worden er wel 200 miljoen batte-
rijen verkocht en eens zijn die natuurlijk 
leeg. 
 
Bewaren 

2 We gaan in Nederland in het algemeen 10 

best zorgvuldig met lege batterijen om. De 
meeste mensen bewaren ze om ze later 
naar een inzamelpunt te brengen. On-
danks alle goede bedoelingen verdwijnen 
er toch nog veel batterijen in de vuilnisbak, 15 

miljoenen per jaar. Dat komt doordat bat-
terijen vaak op allerlei verschillende plaat-
sen in huis rondslingeren, waardoor ze uit-
eindelijk toch in het vuilnis belanden. Het 
is daarom belangrijk om batterijen op één 20 

centraal punt in huis te bewaren, ergens in 
een potje, zodat je niet hoeft te zoeken als 
je ze gaat inleveren. 
 

3 Lege batterijen kunnen op heel veel plaat-
sen worden ingeleverd. Natuurlijk kun je 25 

ze bij de gemeentelijke opslagplaats of de 
chemokar in je woonplaats inleveren. Om 
het je nog gemakkelijker te maken, heeft 
de Stichting Batterijen (Stibat) bovendien 
gezorgd voor extra inzamelpunten. Bij win-30 

kels, scholen en zelfs op campings staan 
daarvoor speciale tonnen. Natuurlijk kun je 
ook terecht bij de Retourette, een inzamel-
punt voor gebruikt glas, kleding, plastic 
flessen, drinkkartons, papier en batterijen. 35 

In opdracht van de Stibat halen gespeciali-
seerde bedrijven alle ingeleverde batterij-
en op bij gemeenteopslagplaatsen, winkel-
ketens, scholen, campings en Retourettes. 

Ze verpakken de batterijen in kunststof 40 

bakken en transporteren ze verder. De in-
zamelbedrijven brengen ze tenslotte naar 
een centraal sorteerstation in Ermelo. 
Hier worden alle batterijen gesorteerd. Dat 
is belangrijk, omdat daardoor iedere batte-45 

rij goed kan worden verwerkt. 
 
Grondstoffen 

4 Uit de batterijen wordt staal, lood, zink, 
mangaan, kwik en cadmium teruggewon-
nen. Daarvan worden weer nieuwe pro-
ducten gemaakt zoals zinken daken, vang-50 

rails of metalen onderdelen voor auto’s. 
 

5 Een mooi voorbeeld van dergelijke re-
cycling is de verwerking van zinkkoolstof-
batterijen. De batterijen worden als grond-
stof toegevoegd bij de productie van staal 55 

en zink. De voornaamste stof van de bat-
terijen – zink – komt daarbij weer als af-
zonderlijke stof vrij. Het zink wordt opge-
vangen in filters en kan zo weer gebruikt 
worden bij het maken van nieuwe bat-60 

terijen. 
 

6 Uiteindelijk krijgt zo’n zestig tot tachtig 
procent van de stoffen waaruit batterijen 
bestaan, een tweede leven. De recycling 
van de batterijen levert een besparing op 65 

die vergelijkbaar is met een treinlading 
grondstoffen. Daarom is het zo belangrijk 
om te weten dat je je batterijen niet zo-
maar weggooit als je diskman leeg is of 
wanneer je rekenmachientje het niet meer 70 

doet, maar dat je ze wegbrengt naar de 
daarvoor bestemde inzamelpunten bij jou 
in de buurt. Doen! 
 
Vrij naar een artikel uit Blikveld, een 
uitgave van de Retourette, jaargang 3, 
nummer 2, 2001 
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1p  1 Wat is de bedoeling van de eerste alinea? 
A de indeling van de tekst aangeven 
B een persoonlijke mening geven over het onderwerp 
C een samenvatting geven vooraf 
D het tekstonderwerp aankondigen 
 

1p  2  Welk advies geeft de schrijver over het bewaren van batterijen? 
 

1p  3 "goede bedoelingen" (regel 14) 
 Wat wordt hier bedoeld met "goede bedoelingen"? 

 
1p  4 Welk kopje past het best bij alinea 3? 

A Inzamelpunten 
B Lege batterijen 
C Retourettes 
D Stibat 
 

1p  5 Welk kopje past het best bij alinea 6? 
A Batterijen 
B Besparing 
C Grondstoffen 
D Zink 
 

1p  6 In de titel staat "Lege batterijen … inleveren loont!" 
 Citeer een zin uit alinea 6 waaruit blijkt dat het inderdaad loont om ze in te leveren. 

 
1p  7 Wat is de hoofdgedachte van de tekst? 

A Inzamelbedrijven brengen lege batterijen naar een sorteerbedrijf in Ermelo om de 
verschillende soorten uit elkaar te halen.  

B Lege batterijen inleveren betekent een enorme besparing aan grondstoffen. 
C Met het recyclen van lege batterijen bespaar je een treinlading grondstoffen. 
D Stibat heeft gezorgd voor een groot aantal extra inzamelpunten voor lege batterijen. 
 

1p  8 Teksten kunnen met verschillende doelen geschreven worden: 
1 om te informeren; 
2 om te overtuigen; 
3 om te amuseren; 
4 om tot handelen aan te zetten. 
Soms zijn er ook twee of meer doelen tegelijkertijd van toepassing.  
Om welk doel of welke doelen gaat het in deze tekst? 
A alleen 1 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
D 1, 2 en 4 
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TEKST 2  KUN JE DIEREN LEREN PRATEN? 
 
Mensen zijn de enige levende wezens die een heel uitgebreide taal hebben. Behalve baby’s kent 
bijna iedereen vele duizenden woorden. Iedereen kan met die woorden ook zinnen maken om 
over allerlei onderwerpen te praten. Met dieren is dat anders, die kunnen geen verhalen of 
smoesjes vertellen. Kleine kinderen kun je leren praten. Waardoor kan dat dan niet met dieren? 
 

1  In het verleden is vaak geprobeerd om 
dieren te leren praten. Taalkundige Marc 
van Oostendorp heeft een poes die een 
aantal poezenwoorden kent. "Als ze hon-
ger heeft, klinkt haar miauw heel anders 5 

dan wanneer ze bang is, of geaaid wil 
worden. Ook lijkt ze mensentaal te ver-
staan. Soms ligt ze helemaal boven in het 
huis te slapen, maar als ik dan van bene-
den 'Miepie' roep, dan komt ze razendsnel 10 

de trap af om te kijken of er iets te eten is. 
Toch is ze niet echt goed in taal. Ze ver-
staat de woorden niet, ze luistert naar de 
toon waarop je praat. Als je in plaats van 
Miepie 'Rotkat' roept, dan komt ze net zo 15 

goed naar beneden." 
2  Hij heeft ooit onderzoek gedaan naar 

hoeveel verschillende 'woorden' Miepie 
zelf kan maken. Dat zijn er een stuk of 
tien. Naast het aangeven van gevoelens 20 

als honger en angst kan het dier ook 
dingen als 'Ik voel me niet lekker' of 'Ga 
weg, vreemde poes' aangeven. Oosten-
dorp: "Ze heeft in tien jaar tien woorden 
geleerd. Dat is niet veel. In diezelfde tijd 25 

leren mensenkinderen wel duizend keer 
zoveel woorden." 

3  Vooral apen hebben heel veel taalles 
gehad. Enkele keren werd een jonge 
chimpansee opgevoed door mensen. Zo 30 

hoopten de onderzoekers dat het beestje 
op dezelfde manier taal zou kunnen leren 
als een mensenkind. Dat is telkens weer 
mislukt. De aapjes bleken heel slim en 
leerden heel veel van hun mensenouders, 35 

maar kletsen konden ze na vele jaren nog 
niet. 

4  De bek van een chimpansee is dan 
ook niet geschikt om taalklanken te ma-
ken. Om te kunnen praten moet de tong in 40 

allerlei standen kunnen bewegen en dat 
kan een apentong niet. Met hun handen 
kunnen ze wel net zo veel als mensen. 
Daarom is geprobeerd of apen gebaren-
taal konden leren. Maar ook dat is apen 45 

nooit gelukt. Ze kwamen niet verder dan 
tekens voor 'geef', 'sinaasappel' en 'ba-
naan'. Eten is voor een aap nou eenmaal 
een van de belangrijkste dingen. 

5  Het antwoord op de vraag of je dieren 50 

kunt leren praten, is te vinden in de herse-
nen. Mensenkinderen worden geboren 
met in hun hersenen een speciaal taal-
gedeelte om talen te leren. Zodra baby’s 
de eerste woordjes van hun ouders horen, 55 

begint die 'talenknobbel' zich te ontwikke-
len. Later kan een kind woorden gaan na-
zeggen en nog later zorgt de knobbel er-
voor, dat kinderen zelf dingen kunnen 
gaan verzinnen. Ook het leren van een 60 

vreemde taal wordt in dit deel van de 
hersenen geregeld. Dieren hebben bij hun 
geboorte niet zo’n knobbel, en die kan er 
later ook niet meer groeien. Zo simpel is 
het dus: hoe we het ook proberen, we 65 

zullen de dieren nooit kunnen leren 
praten. 
 

  Vrij naar een artikel van Marc van 
Oostendorp in Onze Taal, juni 2003 
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1p  9 Het schuingedrukte tekstgedeelte besluit met de zin: "Kleine kinderen kun je leren praten. 
Waardoor kan dat dan niet met dieren?" 
In welke alinea kun je het antwoord vinden op deze vraag? 
A alinea 2 
B alinea 3 
C alinea 4 
D alinea 5 
 

1p  10 Wie is "hij" in regel 17? 
A Miepie 
B mensen 
C rotkat 
D Marc van Oostendorp 
 

1p  11 In alinea 2 worden twee dingen met elkaar vergeleken. 
Welke twee dingen worden met elkaar vergeleken? 
A honger en angst 
B het leren van Miepie en van mensenkinderen 
C mensenkinderen en poezen 
D Marc van Oostendorp en poezen 
 

1p  12 Wat is het verband tussen alinea 2 en 3? 
A Alinea 2 en 3 vormen een tegenstelling. 
B Alinea 2 en 3 vormen een opsomming. 
C Alinea 3 noemt een gevolg van wat er in alinea 2 wordt verteld. 
D Alinea 3 noemt de oorzaak van wat er in alinea 2 wordt verteld. 
 

3p  13 Het is steeds weer mislukt om apen een taal te leren. (zie alinea 3) 
 Geef drie oorzaken waardoor dit mislukt is. 

 
1p  14 Waarnaar verwijst "dat" in regel 45? 

A handen gebruiken 
B taalklanken maken 
C gebarentaal leren 
D praten met je tong 
 

1p  15 Een tekst kan bestaan uit: 
1 feiten; 
2 de mening van de schrijver; 
3 de mening van deskundigen / iemand anders. 
Waaruit bestaat deze tekst? 
A alleen uit 1 
B alleen uit 2 
C alleen uit 1 en 2 
D uit 1, 2 en 3 
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TEKST 3  LEGE BATTERIJEN 
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1p  16 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie van de Stichting Batterijen? 
A de lezers informeren over de Stichting Batterijen 
B de lezers amuseren met een actie voor reischeques 
C de lezers ertoe overhalen om lege batterijen in te leveren 
D de lezers ertoe overhalen om nieuwe batterijen te kopen 
 

1p  17 Wat is de belangrijkste functie van de foto? 
De afbeelding is vooral bedoeld om 
A belangrijke informatie te geven die niet in de tekst staat. 
B de aandacht van de lezer te trekken. 
C de tekst van de advertentie begrijpelijker te maken. 
D duidelijk te maken wat de Stichting Batterijen is. 
 

1p  18 Makers van advertenties proberen op verschillende manieren de aandacht van de lezer te 
trekken. Dat doen ze onder andere door: 
1 een bepaald tekstgedeelte groter af te drukken 
2 opvallende foto’s of tekeningen te gebruiken 
3 veel specialistische informatie over het product te geven 
4 een of meer logo’s duidelijk af te beelden 
Welke manieren heeft de maker van deze advertentie gebruikt? 
A alleen 1, 2 en 3 
B alleen 1, 2 en 4 
C alleen 1, 3 en 4 
D alleen 2, 3 en 4 
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TEKST 4  DE MENSEN VAN DE DIERENAMBULANCE 
 

Wie het kantoor van de dierenambulance Rotterdam en omstreken bezoekt, denkt dat hij in een 
mini-dierentuin terecht is gekomen. In de kamer staan allerlei bakken: een kooi met een poes, een 
glazen kast met een grote leguaan en tegen de muur staat een aquarium. In de andere hoek staan 
een bak met schildpadjes en een glazen bak met een vuurbuiksalamander. Zijn baasje heeft hem 
in de steek gelaten. We nemen een kijkje achter de schermen. 
 
Dierenleed 

1 "leder dier heeft zijn eigen verhaal", vertelt 
Piet van Berkel. Piet is de oprichter van 
deze dierenambulance. "De poes zit hier, 
omdat zijn baasje zijn huis uit moest. Hij 
haalt hem binnenkort weer op. Dino, de le-5 

guaan, woont hier omdat zijn baasje niet 
meer voor hem kon zorgen. We zijn dan 
ook blij dat de mensen de dierenambulan-
ce bellen en zo’n beestje niet buiten los-
laten." 10 

"Je gaat altijd met z’n tweeën op pad", 
zegt Lydia Buyt, die ook werkzaam is bij de 
dierenambulance. "Als je een gewond dier 
gaat afvoeren, draag je samen de bran-
card en als het ernstig is, verleen je eerste 15 

hulp in de ambulance." 
 
Noodgeval 

2 Als je een gewond dier ziet, bel je de die-
renambulance. Je krijgt de meldkamer aan 
de lijn. Die geeft aan de dierenredders 
door waar het gewonde dier is. Met de zie-20 

kenwagen proberen ze zo snel mogelijk bij 
het dier te komen. De ambulances hebben 
veel speciale apparatuur 'aan boord': een 
brancard, verband en een zuurstofkoffer. 
Ze mogen geen sirene of zwaailichten ge-25 

bruiken. Ze mogen wel vluchtstroken en 
busbanen nemen om sneller bij het dier in 
nood te komen. "Soms gebruiken we onze 
lichten en in een noodgeval rijden we har-
der dan mag", legt Piet uit. 30 

 
3 Tijdens de vuurwerkramp in Enschede 

(2000) waren de mensen van de dieren-
ambulance ook van de partij. Ze redden 
verdwaalde dieren en brachten hen naar 
het asiel, waar de baasjes hen konden op-35 

pikken. Maar bij de dierenambulance krij-
gen ze niet alleen met honden, katten of 
konijnen te maken. De dierenredders heb-
ben ook verdwaalde zeehondjes op de 
Maasvlakte gered. Die hebben ze naar de 40 

zeehondencrèche in Pieterburen gereden. 
Of ze verbonden een paard met een slag-
aderlijke bloeding. Zelfs voor exotische 
dieren draaien ze hun handen niet om: gif-
tige slangen of dikke vogelspinnen … "We 45 

worden nog al eens opgebeld met de kreet 
dat er een slang in het toilet zit of dat er 
een vogelspin rondloopt. Laatst hebben we 
een python bij iemand uit het bad gevist." 
Gevonden reptielen vangt de dierenambu-50 

lance op in speciale bakken. Het is de be-
doeling om van de opvang een amfibieën- 
en reptielencentrum te maken. Daar kun-
nen de bezoekers de dieren bekijken. 
 

4 Veel honden en katten dragen een chip 55 

onder hun huid. Dat is een elektronisch 
buisje waar de gegevens van het dier in 
staan, zoals hun naam en adres. Al deze 
gegevens worden opgeslagen op een com-
puter bij de dierenambulance: de dieren-60 

databank. Als ze een dier vinden, lezen ze 
met een speciaal apparaatje de chip en zo 
kunnen ze het dier snel terugbrengen bij 
z’n baasje. 
 
Telefoondienst 

5 Als iedereen aan het einde van de dag 65 

naar huis gaat, moet Lydia blijven. Zij heeft 
namelijk piketdienst. Dat betekent dat ze 
bij de telefoon moet blijven. Want ook 
’s avonds wordt er veel gebeld over ge-
wonde en loslopende dieren. Dan moet er 70 

wel iemand zijn die de ambulances op-
dracht geeft om uit te rukken. Soms zit je 
een hele avond duimen te draaien, de 
andere keer staat de telefoon roodgloei-
end. Maar dat vindt Lydia niet erg. Ze 75 

werkt niet voor niets bij de dierenambu-
lance, waar ze ooit als stagiaire begon. 
Voor dieren heeft ze alles over. 
 
Vrij naar een tekst van Astrid Stanhardt 
Uit: Zo zit dat (2003) 
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1p  19 Wat is de bedoeling van het schuingedrukte tekstgedeelte? 
A de indeling van de tekst aangeven 
B een persoonlijke mening over het onderwerp geven 
C het onderwerp van de tekst aankondigen 
D met een grappige inleiding de aandacht trekken 
 

2p  20 "Je gaat altijd met z’n tweeën op pad." (regel 11) 
 Noem twee redenen uit de tekst waarom de mensen van de dierenambulance altijd 

met z'n tweeën zijn. 
 

1p  21 In de eerste zin staat dat het kantoor van de dierenambulance aan een mini-dierentuin 
doet denken. 

 Citeer een zin uit alinea 3 waaruit blijkt dat er plannen in die richting bestaan. 
 

2p  22 De dierenambulance komt in actie als dieren gewond zijn. (zie alinea 2) 
 Geef uit de tekst nog twee andere situaties waarbij de dierenambulance in actie komt. 

 
1p  23 Welk kopje past het best boven alinea 4? 

A Computer 
B Dierendatabank 
C Speciaal apparaatje 
 

1p  24 Wat is de hoofdgedachte van deze tekst? 
A De dierenambulance is er voor het redden van dieren in nood, voor de opvang en het 

terugbrengen van verdwaalde dieren. 
B De mensen van de dierenambulance staan niet alleen overdag, maar ook ’s avonds 

klaar voor hun diervriendelijke taak. 
C Het kantoor van de dierenambulance lijkt met al die dieren veel op een mini-

dierentuin. 
D Vaker kunnen de mensen van de dierenambulance de ingebrachte datachip in dieren 

lezen en ze weer terugbezorgen. 
 

1p  25 Wat is het belangrijkste schrijfdoel van de auteur? 
De auteur wil met deze tekst de lezer 
A amuseren. 
B informeren. 
C overtuigen. 
D tot handelen aansporen. 
 
 
Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende pagina. 
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SCHRIJFOPDRACHT 
 
Via een vriend heb je gehoord dat er ook een mogelijkheid bestaat om een keer stage te 
gaan lopen bij de mensen van de dierenambulance. Je hebt aan deze ongebruikelijke 
stageplaats zelf nooit gedacht, maar het leek je wel erg leuk om dat een keer te proberen. 
 
In maart van dit jaar heb je besloten om stage te gaan lopen bij de mensen van de 
dierenambulance in een grote plaats bij jou in de buurt. Je bent, ondanks het feit dat het 
af en toe best zwaar was, zo enthousiast geraakt in deze twee weken, dat de redactie van 
de schoolkrant bij jou op school gevraagd heeft een leuk stuk te schrijven voor die krant. 
Zo kunnen andere leerlingen een goed beeld krijgen van het werk tijdens een stage.  
 
Je vertelt in welke periode je stage hebt gelopen en bij welke dierenambulance. Het was 
natuurlijk niet altijd even leuk. Je probeert een zo goed mogelijke beschrijving te geven 
van wat je zoal in die twee weken hebt moeten doen. Denk daarbij ook aan de werktijden 
en bedenk drie werkzaamheden die daarbij kwamen kijken.  
 
Vertel dat je hoopt dat er in de toekomst meer leerlingen daar stage gaan lopen. Vermeld 
ook dat het niet alleen een nuttige, maar vooral een leerzame stage is. Vertel bovendien 
dat de vrijwilligers van de dierenambulance er heel erg mee geholpen zijn.  
 
Sluit je verhaal af met een leuk voorval dat je hebt meegemaakt in die periode. Bedenk 
een passende titel en vergeet vooral niet af te sluiten met je naam en de klas waarin je 
zit. 
 

14p  26  Opdracht: schrijf een enthousiast verslag voor de schoolkrant van jouw school. 
 

einde 500040-2-622o* 
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 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 28 vragen en 2 schrijfopdrachten. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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TEKST 1 
 
Nederland klaar voor de trampoline 
 
Het Nederlandse landschap verandert. Ballonvaarders maken melding van een opvallend aantal 
ronde en rechthoekige vormen. Waarschijnlijk springt er ook nog iemand op. Dat zijn dus geen 
zwembaden en mini-graancirkels, maar trampolines. 

1  Toen Yvonne de Jong en haar Nieuw-
Zeelandse man in 1986 in Nederland 
kwamen wonen, wilden ze in trampolines 
gaan handelen. Iedereen verklaarde hen 
voor gek. In Nieuw-Zeeland hadden ze 5 

meegemaakt hoe binnen vijf jaar ieder gezin 
een trampoline aanschafte. Maar de meeste 
Nederlanders willen zo’n onveilig ding niet in 
de tuin. 
 

2  Yvonne en haar man lieten eerst de 10 

trampolines naar eigen ontwerp maken, maar 
dat werd te duur. Ze zochten vervolgens op 
internet naar fabrikanten. Inmiddels hebben 
ze een goedlopend bedrijf. Ze importeren 
vanuit de VS, Australië, Nieuw-Zeeland en 15 

China. "Kinderen blijven springen", verklaart 
Yvonne het succes. Haar dochter kon er als 
kind in Nieuw-Zeeland al geen genoeg van 
krijgen. "Ze is nu 21 en als ze een slechte bui 
heeft, gaat ze op haar trampoline springen." 20 

 
3  "Het mooie is dat je geen reclame hoeft te 

maken. Dat doen de kinderen zelf. Als ze 
een vriendje hebben met een trampoline, dan 
zitten ze daar de hele dag. Ouders vinden 
het niet leuk dat hun kinderen nooit meer 25 

thuis zijn. Daarom kopen ze zelf ook maar 
een trampoline." 
 

4  Het bedrijf heeft 85 verkopers in 
Nederland, allemaal mensen die zich 
spontaan hebben gemeld. Eén van hen is 30 

boer Jan van Gompel uit Bladel. Hij wilde zijn 
zelfgemaakte trampoline inruilen voor een 
fabrieksexemplaar en vond het vreemd dat 
dit bij hem in de buurt niet kon. Nu heeft hij 
zelf een showroom en verkoopt honderden 35 

toestellen per jaar. 
 

5  Volgens hem zijn trampolines vooral 
populair in streken waar veel boeren wonen. 
"Onze kinderen spelen vaak rondom het 
huis. Ze moeten dan wel wat te doen 40 

hebben. Mijn oudste is 10 jaar en springt al 
jaren elke dag. Na een uur is hij bekaf, dan is 
het ook niet zo erg als hij daarna tv kijkt of 
computert." 
 

6  Er zijn al trampolines vanaf vijfhonderd 45 

euro. De ronde modellen zijn het populairst. 
"Kinderen springen vanzelf naar het 
middelpunt", zegt Van Gompel. "Een 
trampoline is veiliger dan een schommel of 
een wip", beweert hij. "Ongelukken gebeuren 50 

alleen op personeelsfeesten, als er meer 
personen tegelijk op springen en er 
gedronken is." 
 

7  De trampoline is dus een hit geworden. 
"Vergelijk het met de dvd-speler", zegt 55 

Yvonne. "Het heeft even geduurd, maar nu is 
het apparaat razend populair." 

 
naar een artikel van Heleen Beaart 
uit: Volkskrant, 27 april 2000 
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1p  1 Wat is de bedoeling van de schuingedrukte inleiding? 
A de opbouw van de tekst uitleggen 
B een persoonlijke mening over het onderwerp geven 
C een samenvatting van het artikel geven 
D het onderwerp van de tekst aankondigen 
 

1p  2 Welk kopje geeft het best de inhoud weer van alinea 2? 
A Een goedlopend bedrijf 
B Een slechte bui hebben 
C Eigen ontwerp 
D Zoeken op internet 
 

1p  3 Welk kopje geeft het best de inhoud weer van alinea 4? 
A Fabrieksexemplaar 
B Jan van Gompel  
C Zelfgemaakte toestellen 
 

1p  4 In deze tekst staan letterlijke uitspraken van Yvonne de Jong en van Jan van Gompel. 
In welke alinea komt Jan van Gompel voor het eerst letterlijk aan het woord? 
A in alinea 3 
B in alinea 4 
C in alinea 5  
D in alinea 6 
 

1p  5 Een tekst bestaat vaak uit: 
1 feiten; 
2 de mening van de schrijver; 
3 de mening van anderen. 
Waaruit bestaat deze tekst? 
A alleen uit 1 en 2 
B alleen uit 1 en 3 
C alleen uit 2 en 3 
D uit 1, 2 en 3  
 

1p  6 Wat is de bedoeling van de laatste alinea? 
A een advies geven 
B een conclusie geven 
C een samenvatting geven 
D een waarschuwing geven 
 

1p  7 Welke zin geeft het best de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A De trampoline wordt steeds populairder in Nederland. 
B Een trampoline is veiliger dan een schommel of een wip. 
C Ronde trampolines zijn het populairst. 
D Trampolines zijn populair in streken waar veel boeren wonen. 
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TEKST 2 
 
Ook jij mag de Warenklachtenlijn bellen 
 
Heb je een klacht over voedselvergiftiging na een etentje in een restaurant? Over onveilig 
gereedschap? Of over levensmiddelen die vreemd ruiken? Dan moet je 0800 – 0488 bellen, 
de Warenklachtenlijn. Dit gratis nummer is speciaal voor deze klachten opengesteld door de 
Keuringsdienst van Waren (KvW). Omdat nog lang niet iedereen dat weet, vraagt de KvW 
hier extra aandacht voor.

1  De Keuringsdienst van Waren houdt 
toezicht op de kwaliteit van levens-
middelen. Dat gebeurt op verschillende 
manieren. Er worden bijvoorbeeld 
steekproeven gedaan in winkels. 5 

Restaurants worden getest door een 
'mystery-guest', iemand van de KvW die 
zich voordoet als een gewone gast, maar 
die ondertussen alles heel goed in de 
gaten houdt. Ook wordt er soms een 10 

enquête gehouden onder consumenten. 
Maar de Keuringsdienst let niet alleen op 
levensmiddelen. Ook de veiligheid van 
gebruiksartikelen, zoals gereedschap of 
speelgoed, wordt nauwlettend in de gaten 15 

gehouden.  
 

2  De controleurs die dagelijks op pad zijn 
om de kwaliteit en de veiligheid van 
producten te bewaken, kunnen niet overal 
tegelijk zijn. Ze vinden het fijn als mensen 20 

in het hele land hen daarbij helpen door 
klachten te melden. Iedereen kan sinds 
kort dus de Warenklachtenlijn bellen, 
waarna de Keuringsdienst kijkt of de klacht 
ernstig genoeg is om een onderzoek in te 25 

stellen. 
 
Onbekendheid 

3  Een groot probleem voor de Keurings-
dienst is, dat veel mensen helemaal niet 
weten dat de Warenklachtenlijn bestaat. 
En de mensen die het wel weten, hebben 30 

vaak geen idee welk nummer ze eigenlijk 
moeten bellen. Daarom wordt nu op allerlei 
manieren aan consumenten duidelijk 
gemaakt wanneer en hoe ze de 
Warenklachtenlijn kunnen bellen. Er zijn 35 

bijvoorbeeld radiospots gemaakt. Op 
verscheidene plaatsen worden folders 
verspreid, zoals op kinderdagverblijven, in 
huisartsenpraktijken en bibliotheken. De 
slagzin van die reclamecampagne is: 'Met 40 

ware klachten moet u nooit wachten. Bel 
direct 0800 – 0488'. 
 
 

Folder 
4  Wanneer moet je de Warenklachtenlijn 

nou bellen? In de folder worden enkele 
voorbeelden gegeven. Bijvoorbeeld als 45 

iemand een klacht heeft over etenswaren 
waar een vreemde geur aan zit, of over 
een restaurant waar een gast een 
voedselvergiftiging heeft opgelopen. Ook 
kan het zijn dat een consument een 50 

bedorven artikel heeft gekocht en daarmee 
niet terug kan naar de supermarkt. 
 

5  Een voorbeeld van een klacht over een 
gebruiksartikel is elektrisch gereedschap 
waarbij de gevaarlijke onderdelen 55 

onvoldoende afgeschermd zijn. Of 
speelgoed voor jonge kinderen waar kleine 
onderdelen aan zitten die gemakkelijk los 
kunnen raken. Dat kan gevaarlijk zijn, 
omdat kinderen ze in hun mond kunnen 60 

stoppen, met alle mogelijke gevolgen. 
 
Cijfers 

6  In de eerste tien maanden van dit jaar is 
er al 42.350 keer gebeld. In 4.850 gevallen 
heeft dat ertoe geleid dat er een onderzoek 
werd ingesteld, omdat een overtreding van 65 

de wet werd vermoed. De meeste klachten 
hadden betrekking op voedsel-
vergiftigingen. De medewerkers zijn heel 
tevreden over deze cijfers. Toch hopen ze 
dat de extra aandacht voor de Waren-70 

klachtenlijn in de toekomst nog meer 
reacties oplevert, zodat de kwaliteit van 
levensmiddelen en gebruiksartikelen 
verbetert. 
 
naar een artikel in De Koerier, 
28 november 2002 
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3p  8 "De Keuringsdienst van Waren houdt toezicht op de kwaliteit van levensmiddelen. Dat 
gebeurt op verschillende manieren." (regels 1 - 4) 

 Welke drie manieren worden in alinea 1 genoemd? 
 

1p  9 In de schuingedrukte inleiding worden voorbeelden van klachten genoemd. In welke 
alinea's worden die voorbeelden verder toegelicht? 
A in alinea's 1 en 2 
B in alinea's 3 en 4 
C in alinea's 3 en 6 
D in alinea's 4 en 5 
 

1p  10 Welk kopje geeft het best de inhoud van alinea 3 weer? 
A Bibliotheken  
B De Keuringsdienst 
C Radiospots 
D Reclamecampagne 
 

1p  11 Wat doen de mensen van de Keuringsdienst als iemand een klacht doorbelt? 
A Ze houden een enquête onder consumenten. 
B Ze kijken of de klacht ernstig genoeg is. 
C Ze leggen meteen een boete op. 
D Ze stellen meteen een onderzoek in. 
 

1p  12 Wat is het doel van de schrijver van deze tekst? 
A de lezer amuseren met enkele opvallende klachten 
B de lezer informeren over de activiteiten van de Keuringsdienst 
C de lezer overhalen om na een etentje 0800 - 0488 te bellen 
D de lezer overtuigen dat de Keuringsdienst belangrijk werk doet 
 

1p  13 Welke zin geeft het best de hoofdgedachte van de tekst weer? 
De Keuringsdienst van Waren 
A heeft dit jaar al ruim 40.000 telefoontjes gehad. 
B houdt toezicht op de kwaliteit van levensmiddelen. 
C kan niet op alle dingen tegelijk letten. 
D wil dat steeds meer mensen de Warenklachtenlijn kennen. 
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TEKST 3 
 
Nederlandse Vereniging van Diëtisten 
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1p  14 Wat is de belangrijkste bedoeling van de bovenste drie foto’s? 
A de aandacht van de lezer trekken 
B de lezer noodzakelijke informatie geven die niet in de tekst staat 
C de tekst in de advertentie begrijpelijker maken 
D duidelijk maken dat de advertentie over de Nederlandse Vereniging van Diëtisten gaat 
 

1p  15 Voor wie is deze advertentie bedoeld? 
A voor alle kinderen 
B alleen voor dikke kinderen 
C voor alle ouders 
D alleen voor ouders van dikke kinderen 
 

2p  16 De tekst noemt drie adviezen om de 'dikke problemen' te voorkomen. 
 Schrijf twee adviezen op. 

 
2p  17 Waardoor zijn veel kinderen in Nederland te dik volgens deze advertentie? 

 Schrijf twee oorzaken op. 
 

2p  18  Op welke twee manieren kan de lezer meer informatie krijgen volgens deze 
advertentie? 

 
1p  19 Makers van advertenties proberen op verschillende manieren de aandacht van de lezers 

te trekken. Dat kan onder andere door: 
1 beroemde kinderen af te beelden; 
2 opvallende foto's of tekeningen te gebruiken; 
3 opvallende en afwisselende lettertypes te gebruiken. 
Welke manieren heeft de maker van deze advertentie gebruikt? 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
 

1p  20 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 
De ouders 
A amuseren met foto's van dikke kinderen. 
B ervan overtuigen dat hun kinderen moeten bewegen en gezond moeten eten en 

drinken. 
C informeren over de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. 
D overhalen om hun kinderen een gezonde basis te geven. 
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TEKST 4 
 
Oeps, bijna een dolfijn op tafel! 
 
Zo dicht mogelijk met je eettafeltje bij de dieren, alleen gescheiden door een 8 centimeter dikke 
glasplaat. Dat kan in het enige onderwaterrestaurant van Europa: De Lagune van het Dolfinarium 
in Harderwijk. Dineren middenin een reusachtig aquarium met diverse vissoorten, dolfijnen, 
zeehonden en zeeleeuwen.

1  In restaurant De Lagune zit iedereen het 
liefst met zijn tafeltje tegen de glaswand 
‘geplakt’, want daarachter wordt door 
verschillende dieren voor een spetterend 
spektakel gezorgd. Met name de dolfijnen 5 

vervelen geen moment, zo blijkt uit de vele 
reacties. “Moet je zien, moet je dáár zien”, 
gaat het de hele tijd. Kinderen hebben 
nauwelijks nog tijd om te eten. Ze drukken 
zich met hun hele lijf tegen het glas, al 10 

zwaaiend en roepend om aandacht van de 
voorbijflitsende dolfijnen. Mensen die aan 
tafel geen gespreksonderwerp hebben, 
hoeven nu eens niet naar de kaarsen of de 
schilderijen aan de wand te staren, want er is 15 

genoeg om naar te kijken en over te praten.  
 

2   Het restaurant is in indiaanse stijl 
ingericht. Dat heeft een reden. “Toen we 
destijds een thema voor het restaurant 
zochten, wilden we een combinatie van 20 

dolfijnen met een natuurvolk”, vertelt Ger 
Koudijs, keukenmanager van De Lagune. 
“We gingen de wereldbol over en we 
kwamen terecht aan de westkust van 
Canada. De indianen daar leefden temidden 25 

van dolfijnen, orka’s, walvissen en zalm. Al 
hun voedsel kwam uit de zee, en dat was dus 
voornamelijk zalm, die ze op allerlei 
manieren klaarmaakten.” Vandaar dat op de 
menukaart onder andere ‘een krokant rolletje 30 

van zalm en zeewier’ en ‘een op hout 
gerookte en daarna gestoomde zalmfilet’ te 
vinden zijn. De indianen kookten hun zalm in 
een gat in de grond. Op sommige dagen 
wordt deze techniek hier voor de gasten 35 

gedemonstreerd.  
 

3   De indiaanse invloed vind je ook terug in 
de aankleding van het restaurant. Er hangen 
wandkleden en maskers, er staan totempalen 
en er klinkt indiaanse muziek. Ook zijn er 40 

videobeelden te zien van het leven van de 

indianen aan de Canadese westkust. Het 
restaurant heeft bovendien de ‘Trapper’ in 
dienst. Deze man loopt ’s avonds tussen de 
eettafeltjes door. De ‘Trapper’ draagt een 45 

hoed en hangt helemaal vol met rugzak, 
waterfles, zakmes en steelpannen. De 
‘Trapper’ weet alles van de indianen. Als een 
echte ontdekkingsreiziger vertelt hij zijn 
verhalen aan de gasten. 50 

 

4   “Wat betreft de sfeer scoren we echt een 
10”, vertelt Ger Koudijs. “We zijn begonnen 
vanuit het idee ‘dineren tussen de dolfijnen’, 
maar we wilden méér, we wilden de mensen 
een verhaal meegeven over de indianen. Ik 55 

ben vijf jaar geleden zelf in Canada geweest 
om de sfeer te proeven en die naar 
Nederland te halen. Ik heb nog steeds 
regelmatig contact met de mensen daar. Ze 
zijn echt benieuwd hoe het hier gaat. Helaas 60 

zijn ze niet in staat om zelf te komen kijken. 
Ik denk dat ze het prachtig zouden vinden: 
alles is zo natuurgetrouw mogelijk 
nagemaakt.” 
 

5   Oeps, bijna hangt er een enorme 65 

dolfijnenstaart in mijn indiaanse 
tomatensoep. Maar goed dat ik achter stevig 
glas zit, anders was het complete tafeltje met 
soep en al met een geweldige zwaai omver 
gekegeld. Dat zou toch zonde zijn van de 70 

avond, want zo’n etentje in De Lagune is 
toch wel iets speciaals. 
 

naar een artikel van Gerrit Wolters 
uit: Eindhovens Dagblad, 14 september 2002 
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1p  21 Wat is de bedoeling van de schuingedrukte inleiding van de tekst? 
A een conclusie geven van de tekst 
B een samenvatting geven van de tekst 
C het onderwerp van de tekst aankondigen 
D uitleg geven over de opbouw van de tekst 
 

1p  22 Welk kopje geeft het best de inhoud weer van alinea 2? 
A De Canadese westkust 
B Dolfijnen, orka's, walvissen en zalm 
C Een natuurvolk 
D Indiaanse stijl 
 

1p  23 Wat is het verband tussen alinea 2 en 3? 
A Alinea 2 en 3 vormen een opsomming. 
B Alinea 2 en 3 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 2 noemt de oorzaak, alinea 3 het gevolg. 
D Alinea 2 noemt het doel, alinea 3 het middel. 
 

1p  24 "Ik heb nog steeds regelmatig contact met de mensen daar." (regels 58 - 59) 
Wie worden bedoeld met 'de mensen daar'? 
A de bezoekers van het Dolfinarium 
B de gasten van restaurant De Lagune 
C de indianen in Canada 
D de medewerkers van restaurant De Lagune 
 

1p  25 Een tekst bestaat vaak uit: 
1 feiten; 
2 de mening van de schrijver; 
3 de mening van iemand anders. 

   Waaruit bestaat de tekst 'Oeps, bijna een dolfijn op tafel!'? 
A alleen uit 1 en 2 
B alleen uit 1 en 3 
C alleen uit 2 en 3 
D uit 1, 2 en 3 
 

1p  26 Wat is het belangrijkste doel van de schrijver van deze tekst? 
Hij wil de lezer 
A amuseren en informeren met een leuk verhaal over restaurant De Lagune. 
B ervan overtuigen dat De Lagune het beste visrestaurant van Europa is. 
C overhalen naar restaurant De Lagune te gaan. 
 

1p  27 Wat is de bedoeling van de laatste alinea? 
A een advies geven 
B een persoonlijke mening geven 
C een waarschuwing geven 
 

1p  28 Welke zin geeft het best de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A De Lagune is het enige onderwaterrestaurant van Europa. 
B De Lagune is ingericht door Canadese indianen. 
C De 'Trapper' in De Lagune weet alles van de indianen. 
D Een etentje in De Lagune is iets heel speciaals.
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SCHRIJFOPDRACHTEN 
 
Lees eerst de onderstaande tekst. 
Maak daarna de twee schrijfopdrachten. 
 
Stel je de volgende situatie voor. Bedenk daarbij dat als er 'je', 'jij' of 'jou(w)' staat, je 
telkens je eigen naam en/of adres en/of geboortedatum moet invullen. 
 
Je hebt een bijbaantje: op vrijdagavond en zaterdag werk je in de supermarkt. Op zekere 
dag hoor je een paar collega's praten over de organisatie van het jaarlijkse 
personeelsfeest. Ze zoeken nog mensen die ideeën hebben en die mee willen helpen met 
de organisatie. 
Jij meldt je aan, want je hebt een prima idee! 
 
Niet zo lang geleden heb jij met je ouders gegeten in De Lagune bij het Dolfinarium in 
Harderwijk. Je hoorde toen dat je daar ook themafeesten kon houden voor grote groepen. 
Je collega's reageren meteen enthousiast en vragen of jij bij het Dolfinarium de 
benodigde folders wilt bestellen. 
 

12p  29  Schrijf een korte zakelijke brief naar het Dolfinarium in Harderwijk. 
Het adres is Postbus 9114, de postcode is 3840 GC HARDERWIJK. In je brief vermeld 
je de volgende gegevens: 
• wie je bent en waar je werkt 
• dat je een personeelsfeest wilt organiseren 
• dat je informatie over themafeesten wilt 
• dat je graag een folder ontvangt met informatie over zaalverhuur  
• dat je graag een prijslijst en een routebeschrijving ontvangt 
• dat je de informatie op je thuisadres wilt ontvangen.
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Een week nadat je de brief hebt verstuurd, ontvang je alle informatie die je aangevraagd 
hebt. In de folder staat van alles over feesten die gehouden kunnen worden in de zalen 
van het Dolfinarium. Achter in de folder vind je een aanvraagformulier. 
 

5p  30  Vul het aanvraagformulier in. Gebruik het onderstaande overzicht én de volgende 
gegevens: 
• op het personeelsfeest komen 75 mensen 
• het feest wordt gehouden in de kleinste zaal 
• je kiest zelf één van de genoemde thema's  
• je wilt een maaltijd die niet duurder is dan € 15 p.p. 
• de datum van het feest is zaterdag 23 oktober 2004. 

 
Welke zalen kunt u reserveren? 
 

Feestzaal ‘De Parel’ 350 personen 

Feestzaal ‘Barracuda’ 400 personen 

‘De Parel’ en ‘Barracuda’ samen 750 personen 

Filmtheater 564 personen 

Lagune Restaurant 50 tot 200 personen  

Strandpaviljoen 300 personen 

Clubhuis 300 personen 

  

Welk thema kiest u? 
 

Indianen van de Canadese Westkust € 20,00 p.p.  

Oud-Engelse Roeiclub € 22,50 p.p. 

Op de Zuidpool € 17,50 p.p. 

Dol-fijn kinderfeest € 10,00 p.p. 

 

Welke maaltijd(en) wilt u gebruiken? 
 

Lunch € 12,50 p.p. 

Diner Vanaf € 25,00 p.p. 

Barbecue € 15,00 p.p. 

Koud buffet € 15,00 p.p. 

Warm buffet € 20,00 p.p. 
 

naar informatie van het Dolfinarium in Harderwijk 

einde 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB  

2004 
tijdvak 1 

 
 

 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
TEKST 1 NEDERLAND KLAAR VOOR DE TRAMPOLINE 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C  
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 
 
TEKST 2 OOK JIJ MAG DE WARENKLACHTENLIJN BELLEN 
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30  Een aanvraagformulier 
 

Gegevens aanvrager 
 
Naam: *  Dhr. ............................................................................................

 Mevr.  .........................................................................................
Voorletter(s):  
Adres:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoon:  
* Aankruisen wat van toepassing is 
 

Gegevens feest 
 
Datum (dag-maand-jaar):  
Aantal personen:  
Welke zaal wilt u huren? *  De Parel 

 Filmtheater 
 Strandpaviljoen 
 Barracuda 
 Lagune Restaurant 
 Clubhuis 

 
Welk soort feest organiseert u? * 
 
 
(een combinatie is natuurlijk altijd 
mogelijk) 

 Familiefeest 
 Personeelsfeest 
 Bruiloft 
 ……-jarig jubileum 
 anders, nl………. 

 
Welk thema kiest u? *  Indianen van de Canadese Westkust 

 Oud-Engelse Roeiclub 
 Op de Zuidpool 
 Dol-fijn kinderfeest 

 
Welke maaltijd(en) wilt u 
gebruiken tijdens uw feest? * 

 Lunch 
 Diner 
 Barbecue 
 Koud buffet 
 Warm buffet 

 
* Aankruisen wat van toepassing is 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
tijdvak 2 

maandag 21 juni 
11.30 – 13.00 uur 

 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 
Beantwoord alle vragen en maak de opdrachten in de uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 27 vragen en 2 schrijfopdrachten. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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TEKST 1 
 
De schatkamer van Schiphol 
 
Per jaar reizen ruim 40 miljoen passagiers via de nationale luchthaven Schiphol. Zij laten 
daar elke dag een verbijsterende berg spullen achter. Brillen, laptops, telefoons, 
kunstgebitten en skateboards. Zelfs slangen en rolstoelen! Alles komt terecht bij de 
afdeling Gevonden Voorwerpen.

1  Roland Lagrand, coördinator van de 
afdeling Gevonden Voorwerpen, probeert 
met een groeiend aantal medewerkers 
verloren bagage terug te bezorgen bij de 
eigenaar. Een pittige klus, doordat tassen, 5 

telefoons, brillen, skateboards en 
rolstoelen soms 'onduidelijke bagage' zijn. 
Als ergens op Schiphol bagage zonder 
adreskaartje wordt gevonden, dan komt de 
afdeling Gevonden Voorwerpen in actie. 10 

 
Stevig speurwerk 

2  Lagrand: "Wij proberen uit te puzzelen 
of er toch ergens adresgegevens zijn. Als 
dat lukt, dan bellen we de eigenaar. Een 
inwoner van Nederland kan dan na betaling 
van € 4,50 administratiekosten zijn bagage 15 

komen ophalen of wij sturen die op. Als de 
eigenaar in het buitenland woont, sturen 
we een bril of iets anders kleins op. 
Uitgangspunt is dat het in een A4-envelop 
moet passen. Ook hij moet € 4,50 20 

administratiekosten betalen. Voorwerpen 
die te groot zijn om op te sturen, kunnen 
we meegeven aan de nationale vliegtuig-
maatschappij. Voor alles is een oplossing, 
zeg ik altijd. 25 

3  Ook is soms wat steviger speurwerk 
nodig om een eigenaar te achterhalen. In 
een tas kunnen we een medicijndoosje 
tegenkomen met de naam van een 
apotheek. We bellen dan die apotheker en 30 

vragen de adresgegevens op. Als er een 
laptop binnenkomt, dan keren we hem 
binnenstebuiten om naam, adres of 
telefoonnummer te vinden. Als dat niet lukt 
en de eigenaar zich niet meldt, halen we 35 

alle programma’s van de laptop en daarna 
gaat het ding naar de veiling. Overigens 
gaat niet alles naar de veiling. Creditcards 
en bankpassen worden deskundig 
vernietigd, zodat niemand daar misbruik 40 

van kan maken." 
 

Brillen en mobieltjes 
4  Artikelen die dagelijks letterlijk met 

bakken tegelijk binnenkomen, zijn 
sleutelbossen, boeken en brillen. Lagrand: 
"Soms worden hier brillen binnengebracht 45 

met zulke dikke glazen dat je denkt: die bril 
móet iemand missen. Toch worden deze 
brillen vaak niet opgehaald." Met stip 
stijgend op de lijst met binnengebrachte 
spullen zijn de mobiele telefoons. Lagrand 50 

pakt een bak met tien hippe mobieltjes van 
honderden euro’s per stuk en zegt: 
"Ongelooflijk, hoeveel van die dingen hier 
dagelijks binnenkomen. Dit is de opbrengst 
van vandaag en de dag is nog niet eens 55 

om." Hij heeft een goede tip voor bezitters 
van een mobiele telefoon, die veel vliegen. 
"Plak op de batterij van je telefoon een 
kleine sticker met daarop alleen het 
nummer van je vaste telefoon. Als het 60 

mobieltje dan hier terechtkomt, hoeven we 
alleen dat nummer te bellen." 

5  Erg bijzonder waren de twee flessen 
met slangen op sterk water, die werden 
opgehaald door twee Vietnamezen. En de 65 

surfplank met een lengte van drie meter die 
het kantoor van Ronald aardig vulde. De 
plank werd nooit opgehaald en verdween 
na drie maanden naar een veiling. En wat 
denk je van een kunstgebit met twee 70 

gouden tanden? Het ding ligt na vier 
maanden nog steeds op zijn eigenaar te 
wachten. 

6  Het is wel duidelijk dat Lagrand veel 
bijzondere spullen tegenkomt tijdens zijn 75 

werk. Hij vindt het leuk om zoveel mogelijk 
bagage bij de eigenaar terug te bezorgen. 
Zijn afdeling slaagt daar steeds beter in. 

 
naar een artikel van Roel van den Eijnde 
uit: Kampioen, oktober 2002 
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1p  1 Wat is de bedoeling van de schuingedrukte inleiding? 
A de opbouw van de tekst uitleggen 
B een persoonlijke mening over het onderwerp geven 
C het onderwerp van de tekst aankondigen 
 

1p  2 Wat is 'onduidelijke bagage'? (regel 7) 
A alle verloren bagage 
B verloren bagage van buitenlandse reizigers 
C verloren bagage zonder adreskaartje 
 

1p  3 Wie worden bedoeld met 'we' in regel 18? 
A alle personeelsleden van de nationale luchthaven Schiphol 
B de eigenaars van de verloren bagage 
C de medewerkers van de afdeling Gevonden Voorwerpen 
D Roland Lagrand en de schrijver Roel van den Eijnde 
 

1p  4 Wat is het verband tussen alinea 2 en 3? 
A Alinea 2 en 3 vormen een opsomming. 
B Alinea 2 en 3 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 2 noemt een oorzaak, alinea 3 noemt het gevolg. 
 

1p  5 Welk kopje geeft het best de inhoud weer van alinea 5? 
A Kunstgebit 
B Slangen en surfplanken 
C Slangen op sterk water 
D Vreemde voorwerpen 
 

1p  6 Wat is het belangrijkste doel van de afdeling Gevonden Voorwerpen? 
A alle verloren bagage met de vliegtuigmaatschappijen meegeven 
B creditcards en bankpassen vernietigen 
C verloren bagage bij de eigenaar terugbezorgen 
D verloren bagage naar de veiling brengen 
 

1p  7 Welke zin geeft het best de hoofdgedachte van deze tekst weer? 
A De afdeling Gevonden Voorwerpen slaagt er steeds beter in verloren bagage bij de 

eigenaars terug te bezorgen. 
B De afdeling Gevonden Voorwerpen vindt het een moeilijke klus om verloren bagage 

bij de eigenaar terug te bezorgen. 
C Het is ongelooflijk hoeveel mobiele telefoons er dagelijks op de afdeling Gevonden 

Voorwerpen worden binnengebracht. 
D Op de afdeling Gevonden Voorwerpen worden zelfs laptops, slangen, surfplanken en 

kunstgebitten binnengebracht. 
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TEKST 2 
 
Doodziek van al dat pesten 
 
Van de anderhalf miljoen leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs zeggen er zo’n 115.000 
last te hebben van pesten. Ook veel middelbare scholieren hebben ermee te maken. Waarom 
pesten mensen eigenlijk? Waarom moeten ze altijd dezelfde hebben? En wat kun je doen als 
je er slachtoffer van bent?

Twee voorbeelden 
1   Arenda (17) uit Utrecht vertelt dat ze op de 

basisschool iedere dag 'alleen maar' werd 
uitgescholden en geslagen. Op de middelbare 
school leek het even beter te gaan. Maar al snel 
bleken ook hier enkele pestkoppen haar een 5 

prettig slachtoffer te vinden. "Het schelden en 
slaan begon weer. Ik ben zelfs in mijn rug 
gebeten en achterna gezeten met een beitel en 
een schroevendraaier." 

2   Sandra (16) uit Drenthe ging speciaal naar 10 

een middelbare school waar bijna niemand van 
haar oude basisschool naartoe ging. Want vanaf 
de leeftijd dat haar klasgenootjes konden 
schelden, scholden ze op haar. "Onderwijzers 
deden alsof ze het niet zagen. Pas in groep acht 15 

zei een leraar er wat van. Ze wisten heus wel 
dat het speelde. Ik had het ook aan mijn ouders 
verteld en die hadden er op school over 
gepraat. Maar het hielp allemaal niks." 

3   Op de middelbare school leek het eerst ook 20 

mis te gaan, maar nu laten de pestkoppen 
Sandra met rust. "Ik heb nu meer 
zelfvertrouwen. Ik heb een sterke 
vriendengroep, dus ik ben er minder bang voor. 
Ik denk dat de pestkoppen gewoon voelen dat 25 

iemand iets zwakker is en daarom diegene eruit 
pikken. Nou was ik ook niet bepaald de 
allerknapste van de klas, dus misschien had dat 
ermee te maken." 

  Ook Arenda heeft geen last meer van 30 

pestkoppen. Ze kreeg een vriend die lief voor 
haar was en die - samen met haar ouders – 
haar hielp weer wat zelfvertrouwen te krijgen.  
 
www.pesten.net 

4   Behalve praten met ouders of vrienden kan 
het helpen om lotgenoten te vinden. Er zijn 35 

tenslotte nog heel wat meer slachtoffers van 
pesten. Op de website www.pesten.net kunnen 
ze elkaar treffen. Deze site is een uitgebreide 
hulpsite voor slachtoffers van pesten. Hier vind 
je naast een hoop nuttige informatie – zoals tips 40 

voor ouders, tips voor leerlingen en tips voor 
werkstukken over pesten – ook een prikbord, 
een chatbox en een e-mailadres voor hulp en 
talloze adviezen.  

5   Maaike (17) was erg blij dat ze die site 45 

gevonden had. "Op mijn school probeerden ze 
er op hun manier iets aan te doen, maar dat 
hielp helemaal niks. Ik werd door zoveel 
jongens en meiden uitgescholden dat ze nooit 
iedereen konden pakken. En ik stond buiten de 50 

groep. Wat willen ze ook doen aan een klas van 
29 leerlingen van wie er 25 tegen me tekeer 
gingen? M’n mening kon ik nooit zeggen, want 
dan brak de hel los. Nu gaat het beter. Ik kan 
met m’n ouders overal over praten en dat lucht 55 

echt enorm op. 
6   Volgens mij is de pestkop zelf maar een 

zielig figuur. Hij pest om er zelf beter van te 
worden. Zo wordt hijzelf tenminste niet gepest. 
Hij denkt dat hij er populairder van wordt. Een 60 

duidelijker toppunt van zieligheid bestaat 
eigenlijk niet. 

7   Na lang nadenken heb ik twee berichten op 
www.pesten.net geplaatst om te kijken of er 
mensen zouden reageren die hetzelfde 65 

meegemaakt hebben als ik. Dat hebben ze 
gedaan en het is fijn om met lotgenoten te 
praten." 
 
Hulp zoeken 

8   Hoe erg mensen die gepest worden er ook 
onder lijden, ze moeten in eerste instantie zelf 70 

iets daartegen ondernemen. Door erover te 
praten met ouders en leraren en door te zoeken 
naar lotgenoten. Hoe langer de situatie blijft 
bestaan, hoe meer kans er is dat iemand nooit 
meer lol krijgt in het leven.  75 

 
naar een artikel van Steven Stol 
uit: Pauze, oktober 2001 
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1p  8 In alinea 1 worden Arenda’s ervaringen op de basisschool vergeleken met die op de 
middelbare school. 
Welke bewering is juist? 
Op de basisschool werd Arenda  
A minder erg gepest dan op de middelbare school. 
B net zo erg gepest als op de middelbare school. 
C erger gepest dan op de middelbare school. 
 

1p  9 Hoe komt het dat de pestkoppen Sandra nu met rust laten? (zie alinea 3) 
A Haar vrienden hebben de pestkoppen flink aangepakt. 
B Ze heeft een vriend die haar zelfvertrouwen geeft. 
C Ze heeft meer zelfvertrouwen. 
D Ze is niet meer de allerdomste van de klas. 
 

1p  10 Wat is het verband tussen de schuingedrukte inleiding en alinea 1 tot en met 3? 
Alinea 1 tot en met 3  
A geven voorbeelden bij wat er in de inleiding verteld wordt. 
B vormen een tegenstelling met de inleiding. 
C vormen samen met de inleiding een opsomming. 
 

1p  11 Welk kopje zou het kopje 'www.pesten.net' het best kunnen vervangen? 
A Leerlingen 
B Lotgenoten 
C Ouders 
D Pesters 
 

1p  12 "Een duidelijker toppunt van zieligheid bestaat eigenlijk niet." (regel 60-62)  
Deze opmerking wordt gemaakt door 
A Arenda. 
B de schrijver Steven Stol. 
C Maaike. 
D Sandra. 
 

1p  13 En wat kun je doen als je het slachtoffer bent van pesten? (zie de schuingedrukte 
inleiding) 
Deze vraag wordt het beste beantwoord in 
A alinea 2. 
B alinea 3. 
C alinea 4. 
D alinea 5. 
 

1p  14 Hoe kun je de tekst 'Doodziek van al dat pesten' het beste omschrijven? 
A Het is een verslag met vooral de mening van Steven Stol. 
B Het is een verslag van een aantal interviews met allerlei meningen. 
C Het is een verslag van een bezoekje aan een school in Utrecht. 
 

1p  15 Welke zin geeft het best de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A Als je gepest wordt, kun je het best praten met je ouders of je vrienden. 
B Hoe erg je ook gepest wordt, je moet er eerst zelf iets tegen ondernemen. 
C Je bent niet de enige die gepest wordt, 115.000 anderen hebben er ook last van. 
D Je ziet zelf dat de pestkop het toppunt van zieligheid is.
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TEKST 3 
 
Norit 
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1p  16 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 
De lezer 
A amuseren met een foto en een grappige kop. 
B ertoe overhalen om Norit mee te nemen op vakantie. 
C ervan overtuigen dat Norit het beste middel is tegen diarree.  
D informeren over het product Norit. 
 

1p  17 Welke van de onderstaande oorzaken noemt de tekst voor het krijgen van diarree? 
A ander water, ander eten en vakantie 
B ander water, andere hygiëne en ander eten 
C ander water, andere hygiëne en een ander land 
D ander water, andere hygiëne en een ander toilet 
 

1p  18 In welke twee vormen is Norit verkrijgbaar? 
A capsules en blisters 
B capsules en tabletten 
C tabletten en blisters 
 

1p  19 Wat is de belangrijkste functie van de bovenste foto in de advertentie? 
Die foto is vooral bedoeld om  
A de aandacht van de lezer te trekken. 
B de lezer noodzakelijke informatie te geven die niet in de tekst staat. 
C de tekst in de advertentie begrijpelijk te maken. 
D duidelijk te maken dat de advertentie over Norit gaat.
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TEKST 4 
 
Toegankelijkheid pretparken en dierentuinen 
 
De beste manier om uit te vinden hoe toegankelijk pretparken en dierentuinen zijn, is door er met 
gehandicapten naar toe te gaan. Dat heeft de ANWB gedaan. Wat de testteams aantroffen, is even 
lachwekkend als bedroevend: invalidenwc’s die gebruikt worden als opslag voor de poffertjeskraam, 
braillebordjes die ondersteboven hangen, enge trappen, scheve en hobbelige paden, te steile 
hellingbanen en weinig behulpzaam personeel.

Rolstoel  
1   Veel dierentuinen en pretparken hebben 

zware deuren, moeilijk begaanbare paden en 
veel trappen. In veel parken kun je de attracties 
alleen per trap bereiken. Helling-banen zijn vaak 
te steil, waardoor de accu’s van de elektrische 5 

rolstoelen leeg raken of de rolstoel nauwelijks 
boven komt. Wat denk je over de rit naar 
beneden in zo’n situatie? Of zijn die 
hellingbanen soms ook bedoeld als attractie? 

2   Dan de wc's. Vrijwel geen enkel 10 

invalidentoilet is goed toegankelijk. De 
armsteunen hangen te ver uit elkaar, de toiletrol 
is onbereikbaar of de wc zit gewoon op slot. In 
Duinrell zijn de toiletten zelfs in gebruik als 
opslag voor de poffertjeskraam. Gelukkig 15 

hebben ze daar ook een goed toilet. 
Ouwehands Dierenpark heeft een prachtig, 
splinternieuw rolstoeltoilet, maar doordat de 
verwarming onhandig hangt, past de elektrische 
rolstoel er net niet goed in. 20 

 
Wandelstok 

3   Grind, zand, houtsnippers en hobbelige 
paden zijn een ramp voor ouderen en voor 
mensen die met een wandelstok lopen. Maar 
ook een te gladde ondergrond is gevaarlijk. 
Roostergaten mogen niet te groot zijn, want dan 25 

verdwijnt de stok erin. Trappen zonder leuning 
zijn een ramp. Artis bijvoorbeeld is een lastige 
dierentuin voor stoklopers. Het terrein is niet 
regelmatig, deuren gaan er moeilijk open en 
liften ontbreken. Het Noorderdierenpark is wel 30 

goed, met prettige paden, weinig hellingen en 
weinig trappen. Bovendien openen vrijwel alle 
deuren automatisch. 
 
Blind 

4   Braillebordjes zijn dun gezaaid in de 
pretparken en dierentuinen. In Blijdorp treft het 35 

testteam wel braillebordjes aan, maar die 
hangen ondersteboven. Ook de beeldentuin in 

Het Land van Ooit is voorzien van 
brailleteksten. Prima. Maar helaas ontbreekt 
een markeringstegel (een tegel met ribbels) bij 40 

de beelden. Daardoor weet de blinde niet dat hij 
op die plek informatie over een beeld kan lezen. 
Over de Efteling waren de testers zeer te 
spreken: "Een fantastisch park, je voelt je een 
speciale gast, het menu wordt zelfs 45 

voorgelezen." Ook het Noorder-dierenpark valt 
in de smaak: "Zelfs als je niets ziet, is het fijn 
om hier te wandelen. Je kunt erg dicht bij de 
dieren komen. Je kunt ze horen, ruiken en soms 
zelfs aanraken." 50 

 
Vriendelijk personeel 

5   De toegankelijkheid van een pretpark of 
dierentuin hangt voor een belangrijk deel af van 
het personeel. Want vriendelijk en behulpzaam 
personeel kan het ongemak voor gehandicapten 
behoorlijk verminderen en zo zorgen voor een 55 

geslaagde dag. Het voorlezen van de 
menukaart, het begeleiden van een blinde of het 
optillen van een rolstoelgebruiker betekent veel. 
Complimenten hebben de testers voor Artis, De 
Efteling, Avonturenpark Hellendoorn en het 60 

Zuiderzeemuseum. Daar was men bijzonder 
vriendelijk en behulpzaam. Een minnetje krijgen 
Madurodam, Six Flags en Diergaarde Blijdorp 
(in het restaurant). 

6   In de meeste dierentuinen en pretparken 65 

wordt nog veel te weinig rekening gehouden 
met gehandicapten: de voorzieningen schieten 
ronduit tekort. Alleen De Efteling, Het Land van 
Ooit en het Noorderdierenpark hebben wél 
goede voorzieningen voor gehandicapten en 70 

zijn daarmee de winnaars van deze test. 
Overigens laten diverse parken in een reactie 
op de test weten dat ze de toegankelijkheid van 
hun park willen verbeteren. 
 
naar een artikel van Harm Jan Buruma 
uit: Kampioen, mei 2002
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1p  20 Achter 'bedroevend' staat een dubbele punt. (zie schuingedrukte inleiding) 
Wat volgt er na die dubbele punt? 
A een letterlijk uitgesproken tekst 
B een opsomming 
C een verklaring 
 

1p  21 Wat is de bedoeling van de schuingedrukte inleiding? 
De inleiding geeft 
A een persoonlijke mening over het onderwerp. 
B een samenvatting van de tekst. 
C een uitleg over de opbouw van de tekst. 
 

1p  22 Wat is het verband tussen alinea 1 en 2? 
A Alinea 1 en 2 vormen een opsomming. 
B Alinea 1 en 2 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 2 noemt een gevolg van wat in alinea 1 wordt verteld. 
D Alinea 2 noemt een voorbeeld bij wat in alinea 1 wordt verteld. 
 

3p  23  Schrijf uit alinea 3 drie oorzaken op waardoor Artis een lastig dierenpark is voor 
stoklopers. 

 
3p  24 In alinea 5 staan verschillende manieren waarop vriendelijk en behulpzaam personeel  
   het ongemak voor gehandicapten kan verminderen. 

 Schrijf drie van die manieren op. 
 

1p  25 Wat is de belangrijkste bedoeling van de laatste alinea? 
A een advies geven 
B een conclusie geven  
C een waarschuwing geven 
 

1p  26 Wat is het doel van de schrijver van deze tekst? 
Hij wil de lezer 
A amuseren. 
B informeren. 
C overhalen. 
D overtuigen. 
 

1p  27 Welke van de onderstaande zinnen geeft het best de hoofdgedachte weer van de tekst 
'Toegankelijkheid pretparken en dierentuinen'? 
A De toegankelijkheid van een pretpark of dierentuin hangt af van het personeel. 
B Diverse parken laten in een reactie op de test weten dat ze de toegankelijkheid van 

hun park willen verbeteren. 
C In de meeste dierentuinen en pretparken wordt nog veel te weinig rekening gehouden 

met gehandicapten. 
D Veel dierentuinen en pretparken hebben zware deuren, moeilijk begaanbare paden en 

veel trappen. 
 
 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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SCHRIJFOPDRACHTEN 
 
Lees eerst de onderstaande tekst. 
Maak daarna de twee schrijfopdrachten. 
 
Stel je voor: 
 
Op 23 april 2004 ga je een dagje op stap met een groepje vrienden en 
vriendinnen. Jullie gaan naar Dierentuin Het Paradijs in Vijfhuizen.  
 
Eén van jouw vrienden heeft net een ski-ongeluk gehad en kan daardoor niet goed 
lopen. Jullie zouden het jammer vinden als hij niet mee zou kunnen. Daarom zoek 
jij van tevoren informatie op de internetsite van Dierentuin Het Paradijs over 
rolstoelgebruikers. Op de site vind je de volgende informatie: 
 

 
Voorzieningen voor rolstoelgebruikers 
Ons dierenpark en de gebouwen zijn goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  
Bij het restaurant en het Aquarium zijn er speciale rolstoeltoiletten. Mocht je 
zelf niet in het bezit zijn van een rolstoel, dan kun je er één lenen bij de kassa 
van Dierentuin Het Paradijs. Je betaalt dan een borg van € 20, die je terugkrijgt 
bij het inleveren van de rolstoel. De rolstoelduwer heeft gratis entree! 
 

 
Op de dag zelf is het prachtig weer. Jullie lenen een rolstoel en gaan vol goede 
moed het park bekijken. Je vriend heeft het prima naar zijn zin, maar jij duwt je 
wezenloos tegen alle hellingen op en over alle roosters heen. Tot overmaat van 
ramp zijn ook niet alle toiletten bereikbaar of open. Als jullie het park verlaten, krijg 
je je borg niet terug, omdat de receptionist een scheur in de stoelzitting ziet. Je 
legt uit dat die scheur er al zat, toen jullie de rolstoel kregen, maar toch krijg je de 
borg niet terug. Je vindt het jammer, want je had deze dag zo goed voorbereid. 
 
Je besluit vandaag een klachtenbrief naar Dierentuin Het Paradijs in Vijfhuizen te 
sturen. 

16p  28  Schrijf de klachtenbrief naar Dierentuin Het Paradijs in Vijfhuizen. Je vertelt 
over het dagje uit met je vrienden en vriendinnen en de drie vervelende dingen 
die jij meegemaakt hebt die dag. Schrijf in je brief dat je geen problemen 
verwacht had met de rolstoel. Als voorbeeld schrijf je een zin over uit de 
informatie van de internetsite waarin dat staat. Verzin zelf twee dingen die je 
wél leuk vond in het park. 
Je hoopt dat het dierenpark uiteindelijk iets aan de slechte situatie voor 
rolstoelgebruikers gaat doen. 
Zorg dat je beleefd blijft en vraag of je vóór 1 juni bericht terug kan krijgen, 
omdat je dan op vakantie gaat. 
Je schrijft je brief aan Dierentuin Het Paradijs, afdeling Klantenservice. 
Het adres is: Kastanjeweg 111, postcode 7311 GR in Vijfhuizen. 

 
3p  29  Schrijf in het uitwerkboekje de bijbehorende envelop voor de klachtenbrief 

aan de afdeling Klantenservice van Dierentuin Het Paradijs. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
TEKST 1 DE SCHATKAMER VAN SCHIPHOL 
 

 1 A B C 
 

 2 A B C 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 
 
TEKST 2 DOODZIEK VAN AL DAT PESTEN 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C 
 

 15 A B C D 
 
 
TEKST 3 NORIT 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C 
 

 19 A B C D
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TEKST 4 TOEGANKELIJKHEID PRETPARKEN EN DIERENTUINEN 
 

 20 A B C  
 

 21 A B C  
 

 22 A B C D 
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Oorzaak 2: ...............................................................................................................................  
 
Oorzaak 3: ...............................................................................................................................  
 

 24 Manier 1: .................................................................................................................................  
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 25 A B C  
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C D 
 
UITWERKBLAD VOOR SCHRIJFOPDRACHT 28 OP VOLGENDE PAGINA 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2003 
tijdvak 1 

dinsdag 20 mei  
11.30 – 1300 uur 

 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID/SCHRIJFVAARDIGHEID CSE BB 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen en 2 schrijfopdrachten. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 20 mei

11.30 - 13.00 uur
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TEKST 1 ANGST VOOR EEN WESPENSTEEK 
 

Een wesp kun je maar beter uit de weg gaan. Vooral als je allergisch bent voor wespensteken, 
kan zo’n zomerse plaaggeest een levensgevaarlijk monster worden.

1  Wie ooit door een wesp gestoken is, 
weet uit ervaring dat je maar beter geen 
ruzie met het beestje kunt maken. Het 
angeltje mag dan wel uiterst klein zijn, de 
gevolgen van een steek kunnen erg groot 5 

zijn. Er ontstaat heel snel een rode plek op 
je huid die pijnlijk opzwelt en soms dagen 
lang jeukt. Deze reactie is dan wel erg 
vervelend, maar nog niet zo erg. Wie 
allergisch is voor wespengif, krijgt nog 10 

veel grotere problemen. De steek kan dan 
zelfs leiden tot de dood van het 
slachtoffer.  
 
Wespensteek 

2  Apotheker B. Vos is ervan overtuigd 
dat er elk jaar heel wat mensen in ernstige 15 

gezondheidsproblemen komen als gevolg 
van wespensteken. Hij vertelt: “Elke 
zomer zijn er veel mensen die voor 
behandeling met spoed naar een arts of 
naar de eerstehulppost van een zieken- 20 

 huis moeten worden gebracht. Dit geldt 
niet alleen voor mensen die door een wesp 
zijn gestoken. Ook bijen- en 
hommelsteken kunnen zeer hevige, 
allergische reacties oproepen.” 25 

3  Toch zorgen wespen vaak voor de 
meeste problemen. Dat komt doordat 
wespen nu eenmaal hardnekkiger en 
brutaler zijn dan bijen en hommels. 
Wespen komen het liefst op mensen af, 30 

terwijl bijen en hommels vooral bloemen 
opzoeken. Wespen blijven voortdurend 
om je hoofd cirkelen. Ze zijn niet weg te 
slaan van zoete drankjes en als je niet 
oppast, kruipen ze in je kleding. 35 

 
Afweerstoffen 

4  Wie voor het eerst gestoken wordt, 
kan heftig reageren. “Maar een allergische 
reactie treedt bij de eerste steek nooit op”, 
beweert Vos. Daarvoor moet je minimaal 
één keer eerder zijn gestoken. Het lichaam 40 

moet eerst met het gif hebben kennis-

gemaakt om zich ertegen te kunnen 
wapenen. En dat doet het door 
afweerstoffen aan te maken. Als je dan 
voor de tweede keer wordt gestoken, 45 

herkent het lichaam het gif. Dan worden 
onmiddellijk de afweerstoffen 
ingeschakeld. Vos: “Bij een allergisch 
persoon is er echter het probleem, dat de 
afweerstoffen een reactie in het lichaam 50 

oproepen. Deze reactie is vele malen 
gevaarlijker dan het gif van de steek zelf. 

5  Iemand kan daardoor zelfs in levens-
gevaar komen! Er ontstaat namelijk bijna 
direct een hevige zwelling. Als je bijvoor-55 

beeld in je arm bent gestoken, dan wordt 
die arm wel anderhalf keer zo dik. En 
rood. Maar wat erger is: je kunt zelfs in 
een shocktoestand komen en dan krijgen 
je hersens te weinig zuurstof. Hier gaat je 60 

hart op reageren door sneller te kloppen. 
Bij mensen met een zwak hart kan dit 
leiden tot een hartaanval. Met andere 
woorden: een allergische reactie op een 
wespensteek kan dodelijk zijn.” 65 

 
EgiPen 

6  Iemand die allergisch is, moet na een 
steek meteen medische zorg krijgen. Als 
je van jezelf weet dat je allergisch bent, 
kun je in de zomer maar beter een EgiPen 
op zak hebben. Dat is een apparaatje 70 

waarmee je jezelf direct kunt inspuiten 
met een dosis adrenaline. Dit is een stof 
die het gevaarlijkste gif van een wespen-
steek tegengaat. Adrenaline zorgt ervoor 
dat de bloeddruk stijgt en dat het lichaam 75 

niet in een shocktoestand komt. Na het 
gebruik van de EgiPen moet je toch nog 
naar een dokter voor aanvullende 
behandeling of controle. 

 
Naar een artikel van Kitty van Gerven 
Brabants Dagblad, 15 augustus 2001 
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1p  1 ‘Wie allergisch is voor wespengif, krijgt nog veel grotere problemen.’ (regels 9 - 11) 
In welke alinea worden de gevolgen van een allergische reactie het meest uitgebreid 
beschreven? 
A alinea 2 
B alinea 3 
C alinea 5 
 

1p  2 Wie wordt er bedoeld met ‘het slachtoffer’? (regels 12 - 13) 
A de persoon die allergisch is voor wespengif 
B de persoon die dagenlang last heeft van jeuk 
C de persoon die een pijnlijk opgezwollen huid heeft 
D de persoon die ooit door een wesp gestoken is 
 

3p  3 ‘Dat komt doordat wespen nu eenmaal hardnekkiger en brutaler zijn dan bijen en 
hommels.’ (regels 27 - 29) 

 Schrijf drie voorbeelden op waaruit blijkt dat wespen hardnekkig en brutaal zijn. 
 

1p  4 Waardoor is een wespensteek gevaarlijk voor allergische mensen? (zie alinea 4) 
A Doordat de afweerstoffen een reactie in het lichaam oproepen. 
B Doordat er vrijwel direct een hevige zwelling ontstaat. 
C Doordat hun lichaam het gif herkent. 
D Doordat ze nog nooit eerder zijn gestoken. 
 

1p  5 Voor wie is het levensgevaar door een wespensteek het grootst? (zie alinea 5) 
Voor mensen die voor de tweede keer gestoken worden en 
A allergisch zijn en een zwak hart hebben. 
B allergisch zijn en geen zwak hart hebben. 
C niet allergisch zijn en geen zwak hart hebben. 
D niet allergisch zijn en wel een zwak hart hebben. 
 

1p  6 Welk kopje past het best boven alinea 5? 
A Levensgevaar 
B Zuurstof 
C Zwak hart 
 

1p  7 Waarom is het goed voor allergische mensen om de EgiPen te gebruiken na een 
wespensteek? (zie alinea 6) 
Door de EgiPen te gebruiken 
A hoeven ze niet naar de dokter. 
B stijgt hun bloeddruk. 
C zijn ze van hun allergie af. 
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TEKST 2 MOHAMMED NUMMER ÉÉN 

De meest voorkomende jongensnaam in de grote steden is Mohammed. Daarmee heeft de 
Nederlandse voornamencultuur er een nieuwe topper bij gekregen. 

1  “Het is niet zo moeilijk om er- 
achter te komen dat Mohammed in de 
grote steden de meest gekozen 
jongensnaam is”, zegt naamkundige 
Doreen Gerritzen van het Meertens-5 

instituut in Amsterdam. “Meer dan de 
helft van de kinderen die geboren 
worden, zijn van allochtone afkomst. 
Islamitische ouders kiezen er vaak 
voor om de eerstgeboren zoon 10 

Mohammed te noemen, naar de 
stichter van de islam.” 

2  Sommige ouders noemen zelfs 
meer kinderen uit hun gezin 
Mohammed. Onderzoeker Doreen 15 

Gerritzen onderzocht het landelijk 
bestand van de kinderbijslag en 
ontdekte dat van de 7166 
Mohammeds bijna 10 procent een 
broer heeft met dezelfde naam.  20 

3  Het gevolg is dat er in sommige 
schoolklassen in Amsterdam of 
Rotterdam drie of zelfs meer 
Mohammeds zitten. “Ach”, zegt 
conciërge Roy Borgen van SG Calvijn 25 

in Amsterdam-West, “dat is niet echt 
een probleem. Dan wordt de een bij 
de achternaam genoemd en de ander 
bij de voornaam.” Van de leerlingen 
op de school is 80 procent van 30 

Marokkaanse of Turkse afkomst. 
Volgens conciërge Borgen speelt de 
achternaam bij Marokkanen een 
grotere rol dan bij Nederlanders. “Als 
je ‘Mohammed’ roept in bepaalde 35 

wijken, kijkt iedereen op straat om. 
Daarom noem ik hun achternaam 
erbij.” 

4  Gerritzen: “De naam Mohammed 
komt ook bij Turkse kinderen veel 40 

voor, maar de naam wordt dan vaak 
uitgesproken als ‘Mehmet’. De naam 
van de profeet Mohammed is erg 
belangrijk voor moslims. Daarom 
kiezen niet alleen veel Marokkanen, 45 

maar ook andere moslims, ervoor om 
hun kind die naam te geven. Daar-
naast komen er in de Koran nog veel 
heilige namen voor die ook worden 
gebruikt.” 50 

5  Ook onder de meisjes komt in 
steden als Rotterdam, Amsterdam en 
Utrecht een nieuwe naam op: Fatima, 
een dochter van Mohammed. Doreen 
Gerritzen: “Maar deze naam staat 55 

toch nog niet op nummer één. Dat 
komt doordat islamitische ouders voor 
meisjes wat meer keuze hebben.” 

6  Tot halverwege de vorige eeuw 
waren de namen Maria, Johanna en 60 

Anna de meestvoorkomende meisjes-
namen. Bij de jongens kwam Jan heel 
veel voor. Johannes en Hendrik 
kwamen op de tweede en derde 
plaats. Nu staan Sanne, Anne, Fleur 65 

en Amber bovenaan de landelijke 
ranglijst voor meisjes. Voor jongens is 
Thomas de populairste naam. Daarna 
volgen Max, Tim en Lars. Landelijk 
gezien zit Mohammed nog niet in de 70 

top 20. 
 
Naar een artikel van Marjolein 
Straatman 
Algemeen Dagblad, 8 september 2001
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1p  8 De schuingedrukte regels boven de tekst geven 
A de achtergrond aan van het onderwerp 
B een persoonlijke mening over het onderwerp 
C een uitleg over de opbouw van de tekst 
D een vooruitblik op de rest van de tekst 
 

1p  9 ‘Het is niet zo moeilijk om erachter te komen dat Mohammed in de grote steden de meest 
gekozen jongensnaam is.’ (regels 1 - 4) 
Op welke manier is de onderzoekster Doreen Gerritzen daarachter gekomen? 
A Zij heeft 7166 ouders ondervraagd. 
B Zij heeft dit gevraagd aan conciërge Roy Borgen van SG Calvijn in Amsterdam-West. 
C Zij heeft het landelijke bestand van de kinderbijslag onderzocht. 
 

1p  10  Waarom kiezen veel islamitische ouders ervoor om hun zoon Mohammed te noemen? 
(zie alinea 1) 

 
1p  11 Welk kopje past het best boven alinea 3? 

A Conciërge Borgen 
B De naam Mohammed  
C Nederlandse achternamen 
D Schoolklassen in Amsterdam of Rotterdam 
 

1p  12 Welke van de onderstaande zinnen is de juiste? (zie alinea 6) 
A Johannes en Hendrik komen tegenwoordig op de tweede en de derde plaats. 
B Maria, Johanna en Anna zijn tegenwoordig de meest voorkomende meisjesnamen. 
C Mohammed staat tegenwoordig op nummer één. 
D Thomas, Max, Tim en Lars staan tegenwoordig bovenaan de landelijke ranglijst van 

jongensnamen. 
 

1p  13 Een schrijver heeft altijd een doel met een tekst. 
Wat is het doel van de schrijver van deze tekst? 
A De lezer amuseren met een leuke tekst over voornamen. 
B De lezer een mening geven over het geven van voornamen. 
C De lezer informatie geven over voornamen van jongens en meisjes in Nederland. 
 

1p  14 Wat wordt er bedoeld met de titel van deze tekst (‘Mohammed nummer één’)? 
De naam Mohammed staat 
A alleen bij Marokkaanse mensen op nummer één. 
B in grote steden op nummer één. 
C landelijk op nummer één. 
D op scholen in Amsterdam en Rotterdam op nummer één. 
 

Pagina: 454Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



300005-622o 6 ga naar de volgende pagina 

TEKST 3 TANDARTS-ASSISTENTE
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1p  15 Wat is het doel van deze advertentie? 
A De lezer amuseren met een leuke foto. 
B De lezer informeren over problemen in de tandartsenpraktijk. 
C De lezer overhalen om informatie aan te vragen over de opleiding voor tandarts-

assistente. 
D De lezer overtuigen van het nut van tandarts-assistenten. 
 

1p  16 Makers van advertenties proberen op verschillende manieren de aandacht van de lezers 
te trekken. Dat kan onder andere door: 
1 een bepaald tekstgedeelte groter af te drukken 
2 een foto van een beroemd persoon te gebruiken 
3 een logo duidelijk af te drukken 
4 opvallende foto's of tekeningen te gebruiken 
5 veel specialistische informatie over het product te geven 
Welke manieren heeft de maker van deze advertentie gebruikt? 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 4 
C alleen 1, 3 en 4 
D alleen 2, 4 en 5 
 

2p  17  Op welke manieren kan iemand informatie krijgen naar aanleiding van de advertentie? 
 

1p  18 De patiënt houdt zelf de tandarts-apparaten vast. 
Waarom heeft de advertentiemaker de patiënt zo afgebeeld? Om te laten zien dat 
A een behandeling niet goed gaat zonder een tandarts-assistente. 
B een patiënt niet bang hoeft te zijn als de tandarts een telefoontje opneemt. 
C een patiënt ook zelf iets kan doen tijdens een tandartsbehandeling. 
 

1p  19 Welke emotie is te zien op het gezicht van de jongen in de stoel? 
A bang 
B blij 
C verdrietig 
D verliefd 
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TEKST 4 ALLE VAKANTIES IN DE ACHTBAAN 

Hij hapt naar adem. Misselijk krijg je Alex Brandsma niet zo snel, maar van een ritje in La Via 
Volta raakt zijn maag nog altijd overstuur. De karretjes gaan wel drie keer over de kop en 
rijden een heel stuk achteruit. “Daar moet je niet te vaak in stappen.” Alex (34) uit Bolsward is 
verslaafd aan ritjes in de achtbaan. 

1  In een achtbaan kruipt Alex 
Brandsma graag in het achterste 
karretje. In dat heel korte moment van 
de vrije val kom je altijd even los van 
de zitting. Hij weet er alles van. Elk 5 

jaar bezoekt Alex op z’n minst veertig 
pretparken. Zijn motto is: hoe sneller, 
hoe mooier.  

2  Al op jonge leeftijd had Alex een 
bijzondere belangstelling voor acht-10 

banen. Aan één ritje had hij nooit 
genoeg. De achtbaan bleef hem 
lokken, ook toen hij ouder werd. Alex 
reist nu van hot naar her. Alle aantrek-
kelijke pretparken in Europa en 15 

Amerika heeft hij bezocht. Hij heeft al 
in een paar honderd verschillende 
achtbanen gezeten.  

3  Hij kickt op de snelheid, de 
loopings en het duizelingwekkende 20 

gevoel van de vrije val. Als je loskomt 
van de zitting, geeft dat een geweldig 
gevoel. Dit voel je vooral tijdens de val 
als je in het achterste karretje zit. 
‘Airtime’ noemen ze dat.  25 

4  Bang dat hem in de achtbaan iets 
overkomt, is Alex niet. Volgens hem 
zijn de pretparken in Europa en 
Amerika zeer veilig. “Dagelijks zijn er 
grondige inspecties. Houten en stalen 30 

achtbanen worden voor openingstijd 
helemaal nagelopen en de karretjes 
maken testritten met zandzakken. Ik 
heb er een groot vertrouwen in. Het is 
veiliger dan vliegen. Sterker nog, 35 

rondlopen in een pretpark levert meer 
risico op dan een ritje in de achtbaan”, 
meent Alex.  

5  “Het is vaak aan de mensen zelf 
te wijten dat er ongelukken gebeuren. 40 

Ze gaan tijdens de rit staan of laten 
een mobiele telefoon uit hun handen 
vallen. Ja, dat soort dingen moet je 
niet doen. In Iran stortte onlangs een 
achtbaan in. Er was geen onderhoud 45 

aan gepleegd. In dat soort achtbanen 
ga ik beslist niet zitten.” 

6  De kosten van het pretpark-
bezoek kan Alex laag houden. In zijn 
portemonnee bewaart hij altijd de 50 

seizoenpassen van Six Flags Holland 
en van het Duitse Heidepark. Het 
pasje van Six Flags geeft ook nog 
toegang tot Warner Bros Movieworld 
in Duitsland, het Walibipretpark in 55 

België en dat in Frankrijk en het 
Bellewaerdepretpark in België. 
Reiskosten heeft Alex niet. “Ik heb een 
auto van de zaak, dus de benzine kost 
mij niets.” 60 

7  De passie van Alex voor 
achtbanen gaat ver. Zijn vakantie-
bestemming zoekt hij tevoren 
zorgvuldig uit. Er moet altijd een 
pretpark in de buurt zijn. Binnenkort 65 

gaat Alex voor de vijfde keer naar 
Amerika, twee weken naar Orlando. 
“Je hebt de pretparken daar voor het 
uitkiezen. Ik ga ze alle tien bezoeken”, 
heeft hij zich voorgenomen. “Er is 70 

genoeg te doen. Ik vermaak me wel!” 
 

Naar een artikel van Elisabeth Post 
 Leeuwarder Courant, 8 september 

2001 
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1p  20 De inleiding van een artikel kan 
1 een uitleg geven over de opbouw van de tekst 
2 het onderwerp van de tekst aangeven 
3 een belangrijke persoon uit de tekst presenteren 
Welke bedoelingen heeft de schuingedrukte inleiding van deze tekst? 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3  
C alleen 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
 

1p  21 Welk kopje past het best boven alinea 2? 
A Alle aantrekkelijke pretparken in Europa en Amerika 
B Een bijzondere belangstelling voor achtbanen 
C Van hot naar her 
 

1p  22 ‘Airtime’ noemen ze dat.’ (regel 25) 
In welke eerdere alinea is uitgelegd wat ‘airtime’ is? 
A in de schuingedrukte inleiding 
B in alinea 1 
C in alinea 2 
 

1p  23 ‘Ik heb er een groot vertrouwen in.’ (regels 33 - 34) 
Waar heeft Alex een groot vertrouwen in? 
A Dat de houten en stalen achtbanen voor openingstijd helemaal worden gecontroleerd 

op zandzakken. 
B Dat de mensen in de achtbanen geen mobiele telefoons meenemen. 
C Dat er door de grondige inspecties nooit een ongeluk met een achtbaan zal gebeuren. 
 

1p  24 Bij hoeveel pretparken kan Alex volgens alinea 6 naar binnen met zijn seizoenpassen?  
A 3 
B 4 
C 5 
D 6 
 

1p  25 ‘De passie van Alex voor achtbanen gaat ver.’ (regels 61 - 62) 
 Schrijf een zin uit de schuingedrukte inleiding op waaruit blijkt dat de passie van Alex 

voor achtbanen ver gaat. 
 

1p  26 Welke zin geeft het best de hoofdgedachte van de tekst ‘Alle vakanties in de achtbaan’ 
weer? 
A Alex geniet elke keer het meest van de ‘airtime’.  
B Alex is niet bang dat hem in een achtbaan iets overkomt.  
C Alex kan de kosten van het pretparkbezoek laag houden.  
D De passie van Alex Brandsma voor achtbanen gaat ver.  
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SCHRIJFOPDRACHTEN 
 
Lees eerst de onderstaande tekst. 
Maak daarna de twee schrijfopdrachten die op de volgende pagina staan. 
 
Stel je voor … 
 
Een week geleden belde je neef Aziz Sabir. Hij wil deze zomer vakantiewerk in ‘The Real 
Mystery Park’ (een pretpark met griezelige attracties) gaan doen, voordat hij met zijn 
ouders op vakantie gaat. Hij vraagt of jij ook zin hebt om daar een paar weken te werken. 
Dat lijkt je leuk. Je gaat bij neef Aziz logeren, omdat het gezelliger is om samen naar het 
werk te gaan dan in je eentje. Het zou natuurlijk het leukste zijn, als jullie in dezelfde 
periode kunnen werken. 
Op 13 juni zijn de examens afgelopen en op 21 juli gaat Aziz met zijn ouders op vakantie, 
dus in die vijf weken daartussen kunnen jullie aan het werk. 
 
Op de internetsite www.realmysterypark.nl heb je de pagina voor vakantiewerk 
opgezocht. Jullie willen natuurlijk in het attractiepark van ‘The Real Mystery Park’ werken 
en liever niet in het hotel of op de golfbaan die erbij horen. Over het attractiepark lees je 
op die pagina onder andere het volgende: 
 
 
Het attractiepark 
Als je wilt werken in het attractiepark, dan word je ingezet in restaurants of cafetaria’s, in 
winkels, bij attracties, bij de entree en voor schoonmaak- en opruimwerk. In de 
zelfbedieningsrestaurants help je mee met de bereiding en verkoop van eten en drinken 
en zorg je dat de tafeltjes de hele dag netjes zijn om nieuwe gasten te ontvangen. In de 
overige restaurants ga je eventueel werken in de bediening.  
In de winkels verkoop je ijs, snoep en frisdrank of cadeau-artikelen van ‘The Real Mystery 
Park’. Bij de attracties help je gasten met het in- en uitstappen en houd je toezicht op de 
veiligheid. Bij de entree werk je onder andere op het parkeerterrein, controleer je 
toegangskaartjes of regel je de verhuur van wandelwagentjes. Door regelmatig op 
verschillende plekken te werken, word je ‘allround’ en is er altijd een nieuwe uitdaging in 
je werk.  
 
Solliciteren? 
Indien je meer informatie wilt, kun je telefonisch contact opnemen met ‘The Real Mystery 
Park’, telefoonnummer 0446 – 7288305, voor het aanvragen van de informatiebrochure 
en een sollicitatieformulier. 
 
The Real Mystery Park 
Afdeling Personeel & Organisatie 
Postbus 23 
9857 SA  Woensdal 
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Je vraagt een sollicitatieformulier aan en enkele dagen later ligt het bij de post.  
 

13p  27  Vul in het uitwerkboekje het sollicitatieformulier zo volledig mogelijk in op  
16 mei 2003. Gebruik hiervoor zoveel mogelijk de informatie van de vorige pagina. 

 Geef bij ‘Bijzonderheden’ aan dat je: 
• graag samen met je neef Aziz Sabir wilt werken; 
• tijdens het vakantiewerk bij je neef Aziz Sabir logeert. 

 Controleer aan het eind of je alles hebt ingevuld. 
 

5p  28  Schrijf in het uitwerkboekje de envelop waarin het sollicitatieformulier opgestuurd 
moet worden. 
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Uitwerkboekje VMBO-BB 

2003 
tijdvak 1 

 

 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID/SCHRIJFVAARDIGHEID CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit uitwerkboekje. 
 

VERGEET NIET HET UITWERKBOEKJE IN TE LEVEREN 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Open vragen: schrijf je antwoord op de stippellijntjes. 
 
TEKST 1 ANGST VOOR EEN WESPENSTEEK 
 

 1 A B C 
 

 2 A B C D 
 

 3 voorbeeld 1: ............................................................................................................................  
 
voorbeeld 2: ............................................................................................................................  
 
voorbeeld 3: ............................................................................................................................  
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C 
 

 7 A B C 
 
 
TEKST 2 MOHAMMED NUMMER ÉÉN 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C 
 

 10 .................................................................................................................................................  
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C 
 

 14 A B C D 
 
 
TEKST 3 TANDARTS-ASSISTENTE 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  

A B C D  A B C D  X B XA B C D  Xof of 
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 18 A B C 

 
 19 A B C D 

 
 
TEKST 4 ALLE VAKANTIES IN DE ACHTBAAN 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C 
 

 22 A B C 
 

 23 A B C 
 

 24 A B C D 
 

 25 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 26 A B C D 
 
 
UITWERKBLADEN VOOR SCHRIJFOPDRACHTEN 27 EN 28 OP VOLGENDE PAGINA’S 
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UITWERKBLAD BIJ OPDRACHT 27 (ZIE OOK VOLGENDE PAGINA) 
 
 

 
 

SOLLICITATIEFORMULIER 
VAKANTIEWERK 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam : ………………………………………………. Man / Vrouw*

Voorletters : ………………………………………………. Nationaliteit : ……………………………………………….

Voornaam : ………………………………………………. Geboortedatum : ……………………………………………….

Adres : ………………………………………………. Geboorteplaats : ……………………………………………….

Postcode : ………………………………………………. Telefoonnummer : ……………………………………………….

Woonplaats : ………………………………………………. Bank- / Gironummer: ……………………………………………….

- a.u.b. volledig invullen

- * doorhalen wat niet van toepassing is 
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UITWERKBLAD BIJ OPDRACHT 27 (ZIE OOK VOLGENDE PAGINA) 
 

 
 
     ALGEMEEN (bij vragen die je niet kunt beantwoorden, zet je een streepje) 
 
 
 
 
 

Er zijn drie afdelingen in ‘The Real Mystery Park’ waar je kunt werken: Park, Hotel en Golf

In welke afdeling wil je het liefst werken?

Voorkeur 1: ………………………………………………..

Voorkeur 2: ………………………………………………..

Voorkeur 3: ………………………………………………..

Wat is voor jou de reden dat je bij ‘The Real Mystery Park’ solliciteert?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hoe ben je op het idee gekomen om te solliciteren naar vakantiewerk in ‘The Real Mystery Park’?

Advertentie in : ……………………………………………………………………………………………………………………

Huis-aan-huisbrochure

Freecard : ……………………………………………………………………………………………………………………

Poster bij : ……………………………………………………………………………………………………………………

Scholenactie

Via medewerk(st)er die bij ‘The Real Mystery Park’ werkt, nl.: ………………………..………………….…………… (naam)

Via familie / vrienden / kennissen

Bijzonderheden :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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UITWERKBLAD BIJ OPDRACHT 27 
 

BESCHIKBAARHEID 
 
Omcirkel op de onderstaande kalender de weken waarin je wilt werken in ‘The Real Mystery Park’. 
 

 
In het hoogseizoen is het park open tot 21.00 uur en alle zaterdagen tot 24.00 uur. Dit houdt in dat je ook op de avonden
kunt worden ingeroosterd.

VERKLARING 
 
Door middel van ondertekening verklaar ik alles naar waarheid te hebben ingevuld:

Naam …………………………………………………… Handtekening ……………………………………………………

Datum …………………………………………………… Plaats ……………………………………………………

Dit formulier graag opsturen naar: The Real Mystery Park, afdeling P&O, Postbus 23, 9857 SA WOENSDAL, tel. 0446-7288305 
 
IN TE VULLEN DOOR ‘THE REAL MYSTERY PARK’ 
 
Afdelingsnaam : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Contractperiode : ………………………………………………………………………………………………………………………….
(data vermelden, géén weken)

Naam leidinggevende : ……………………………………………… Paraaf leidinggevende: ……..………………………………. 
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UITWERKBLAD BIJ OPDRACHT 28 
 
 

 

 

voorkant

achterkant
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