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Examen VMBO-GL en TL 

2019 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 17 mei

13.30 - 15.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
1p 1 Wat is er bijzonder aan de BATH °C Thermo Colour Map? 

A Die blijft ook nog goed leesbaar als hij nat wordt door regen. 
B Die geeft meer details over attracties dan andere kaarten. 
C Die informeert over de lokale temperatuur en luchtvochtigheid. 
D Die kan een route op persoonlijke voorkeuren weergeven. 
E Die laat uitjes zien die passen bij de actuele weersomstandigheden. 
 
 

Tekst 2 

 
2p 2 Geef van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist zijn volgens 

de inhoud van de advertentie. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 ‘The Horse Trust’ is de eerste dierenkliniek van London. 
2 ‘The Horse Trust’ heeft ooit paarden geleverd die naar oorlogsgebied 

werden uitgezonden. 
3 ‘The Horse Trust’ betaalt operaties voor zieke paarden van Engelse 

eigenaren. 
4 ‘The Horse Trust’ probeert via deze advertentie vrijwilligers voor zijn 

paardenopvang te werven. 
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Tekst 3 

 
1p 3 De volgende drie alinea’s van tekst 3 staan hieronder, maar niet in de 

juiste volgorde. 
 Schrijf de letters van de alinea’s in de juiste volgorde op in de 

uitwerkbijlage. 
 
[a] And let’s not forget the power of the Tesla brand. Tesla stands for 
sustainability and amazing performance and Silicon Valley cool. Still, 
making the Model 3 a success is going to require expanding the 
complexity and scale of Tesla’s operations to an unprecedented degree. 
Musk’s track record to date shows he’s well positioned to pull it off. 
Whether he actually does is anyone’s guess. 
 
[b] However, it’s also true that an all-new electric drivetrain makes a 
radically better product possible. A Tesla car drives faster than a sports 
car, and has a trunk in both the rear and the car. The difference between 
a Tesla automobile and your run-of-the-mill Chevy is arguably as big as 
the difference between the first iPhone and a 2006 Motorola flip phone. 
 
[c] Strategy analyst Ben Thompson compares Tesla’s cars to the iPhone, 
which was immediately so much better than what existed that it simply 
made everything old irrelevant. Of course, Tesla hasn’t made gasoline 
cars obsolete – at least not yet. And it certainly won’t render them useless 
practically overnight the way the iPhone did with dumb phones.  
 
 

Tekst 4 

 
1p 4 ‘It’s a minimalist lifestyle’ (alinea 1) 

 In welke latere alinea wordt uitgelegd wat met ‘minimalist lifestyle’ 
wordt bedoeld? 

Schrijf het nummer van deze alinea op in de uitwerkbijlage. 
 

1p 5 What is the point made about tiny house owners in paragraph 2? 
A They failed to settle down in the way society expects of them. 
B They have their own reasons for choosing to live as they do. 
C They share a passion for living an environmental-friendly lifestyle. 
D They suffered a financial loss that forced them to downsize. 
 

1p 6 What becomes clear about tiny houses in the U.S. from paragraph 3? 
A A lot of people are forced to leave them. 
B It is illegal to live in them all year round. 
C They provide shelter for people without homes. 
D Wealthy home owners disapprove of them. 
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1p 7 Kies bij    7    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A others will follow 
B protests will increase 
C the costs will drop 
D they will be taxed 
 

1p 8 What becomes clear about tiny-house owners in paragraph 5? 
A They like to save money when possible. 
B They need freedom to fulfil their ambitions. 
C They prefer a more individualistic way of life. 
 

1p 9 What is the main goal of this text as a whole? 
A to inform people about the phenomenon of tiny living 
B to make opponents of tiny living change their minds 
C to motivate more people to try and take up tiny living 
D to point out the difficulties associated with tiny living 
 
 

Tekst 5 

 
1p 10 Uit welk citaat blijkt dat er discussie is over het rapen van krokodillen- 

eieren? 
A uit ‘the risky job’ (alinea 1) 
B uit ‘this derring-do’ (alinea 1) 
C uit ‘a hot topic’ (alinea 1) 
D uit ‘a quota’ (alinea 2) 
E uit ‘The proliferation’ (alinea 2) 
 

1p 11 Which of the following is not mentioned as a reason to support egg 
harvesting in paragraph 2? 
A Fewer people are being attacked by crocodiles. 
B It gives a significant financial boost to the area. 
C The native population gets a chance to profit. 
D The number of crocodiles has grown recently. 
 

1p 12 How is paragraph 3 linked to paragraph 2? 
A It confirms what is said in paragraph 2. 
B It illustrates what is said in paragraph 2. 
C It questions what is said in paragraph 2. 
D It repeats what is said in paragraph 2. 
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1p 13 How can the attitude of Robbie Morris (paragraph 4) towards egg 
collection be summarised?  
A He fears it will have unforeseen negative effects. 
B He is convinced the crocodile population will benefit from it. 
C He is in favour as long as it is done by qualified specialists. 
D He supports it only if certain conditions are met. 
 

1p 14 Which of the following is true of Andrew Picone’s contribution to the 
discussion in paragraph 5? 
A He claims that egg harvesting will harm local employment options. 
B He introduces an additional argument in favour of egg harvesting. 
C He warns for the impact of egg harvesting on the environment. 
 

1p 15 What can be concluded from paragraph 6? 
A Australian crocodiles are in danger of extinction. 
B Crocodile leather has become more expensive. 
C People like buying typically Australian products. 
D The Australian crocodile industry is expanding. 
 
 

Tekst 6 

 
1p 16 Kies bij    16    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A Furthermore 
B Instead 
C Likewise 
 

1p 17 What becomes clear about Nelson in paragraph 2? 
A He believed his experiences made him well-equipped to start a 

creative career abroad. 
B He hoped to inspire others by showing how beautiful a life dedicated 

to religion can be. 
C He wanted to see more of the world and sold his photographs to 

finance his travels. 
D He went to a place where he hoped he would blend in and started 

recording life there. 
 

1p 18 Kies bij    18    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A lonely 
B passionate 
C unskilled 
D vague 
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1p 19 ‘I was a visitor who had come to praise and document.’ (alinea 4) 
In welke andere alinea wordt dit ook genoemd? 
A alinea 1 
B alinea 2 
C alinea 3 
D alinea 5 
E alinea 6 
 

2p 20 ‘using a vintage 4 X 5 plate camera’ (alinea 5) 
 Welke twee verschillende voordelen die het gebruik van deze 

camera heeft voor Nelson worden genoemd in alinea 5? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 21 Kies bij    21    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A benefit 
B change 
C contribute 
D relax 
E survive 
 
 

Tekst 7 

 
1p 22 ‘Young adults disconnecting with “dumbphones”’ (titel) 

 Welk woord in alinea 1 wordt gebruikt om deze groep mensen te 
typeren? 

Citeer (= schrijf over uit de tekst) dit woord. 
 

1p 23 What can be concluded from paragraph 1? 
A Only a small group of people are up-to-date with the latest gadgets. 
B Some people consciously go for a mostly off-line existence. 
C The flip phone is starting to become trendy amongst youngsters. 
D Youngsters without money for a smartphone tend to be lonely. 
 

1p 24 ‘For Gleeson, hanging up the iPhone demonstrates no grand realization 
about humanity’ (paragraph 2) 
What does this remark make clear about Gleeson? 
A He had a simple and practical reason for opting to get rid of his smart 

phone. 
B He intended to make a heart-felt statement about people’s cellphone 

habits. 
C He was more at ease among people who did not look on their phones 

constantly. 
D He was only trying to find an appropriate way of doing his job more 

effectively. 
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1p 25 Kies bij    25    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A dependence 
B fascination 
C indifference 
D irritation 
 

1p 26 What is the purpose of Griffin’s softball game anecdote? (paragraph 4) 
A It explains why a growing group of people refuse to upgrade their 

smartphones. 
B It illustrates that it is perfectly possible to live without a smartphone 

nowadays. 
C It makes clear that the internet generation is often inconsiderate and 

rude. 
D It shows that most people rely on the internet as their main means of 

communication. 
 

1p 27 ‘the distance and quiet that replaces constant texting and Twitter 
monitoring’ (alinea 5) 
 In welke andere alinea is een vergelijkbaar voordeel ook al eens 

genoemd? 
Schrijf het nummer van deze alinea op in de uitwerkbijlage. 
 

1p 28 Kies bij    28    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A For instance, 
B In addition, 
C Nevertheless, 
D Therefore, 
 
 

Tekst 8 

 
1p 29 Kies bij    29    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A authority  
B enthusiasm 
C foresight 
D imagination 
 

1p 30 ‘I’m also wired to never remembering important dates.’ (alinea 2) 
 In welke alinea geeft de schrijver hiervan een concreet voorbeeld? 
Schrijf het nummer van deze alinea op in de uitwerkbijlage. 
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1p 31 What is the purpose of the examples given in paragraph 3? 
A to confirm the benefits of planning ahead 
B to express frustration about regulations 
C to illustrate the writer’s dislike of travelling 
D to mock people who make arrangements  
E to stress the writer’s preference for flexibility 
 

1p 32 Kies bij    32    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Consequently, 
B For instance, 
C However, 
D In addition, 
 

1p 33 Which of the following is in line with paragraph 4? 
A Cleaning up untidy surroundings helps people to clear their mind. 
B It is pointless to ask disordered people to manage paperwork. 
C Messy people are more productive workers than tidy people. 
D Original and inventive thinkers tend to lack organisational skills. 
 

1p 34 What becomes clear about the writer from this article as a whole? 
A He does not take his shortcomings too seriously. 
B He feels annoyed that he is not able to sort out his life. 
C He is convinced that his weakness is a sign of genius. 
D He is relieved that being chaotic may not hinder his career. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 35 What is the function of paragraph 2? 

A to explain why the scene described in paragraph 1 is typical for Japan 
B to mention the causes leading to the scene described in paragraph 1 
C to stress that the scene described in paragraph 1 is still a long way off 
 

2p 36 Geef van de volgende beweringen over robots aan of deze overeenkomen 
met de inhoud van de tekst. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ze zijn vaak zo onhandig dat mensen ze lachwekkend vinden. 
2 Men is erin geslaagd ze even soepel te laten lopen als een mens. 
3 Ze kunnen bijdragen aan het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. 
4 Men heeft ze geprogrammeerd om mensen geen kwaad te kunnen 

doen. 
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1p 37 Why is Palro suitable for working with people with dementia, according to 
paragraphs 5 and 6? 
A He behaves as if he believes them. 
B He can be hired for a reasonable price. 
C He has a calming effect on them. 
D He is very creative and intelligent. 
 

1p 38 ‘Robots bring sunshine to the elderly’ (titel) 
 Welke zin uit de tekst heeft dezelfde betekenis? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 
 

Tekst 10 

 
2p 39 Geef van de volgende beweringen aan of deze overeenkomen met de 

inhoud van de tekst. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 In de jager-verzamelaargemeenschappen werden naast de ouders ook 

anderen betrokken bij de opvoeding van kinderen. 
2 Ouders in primitieve gemeenschappen zorgden beter voor baby’s en 

peuters dan voor grotere kinderen. 
3 Hedendaagse opvoedingsexperts zijn het eens met de conclusies uit 

het rapport van professor Narvaez. 
4 Professor Narvaez vindt dat ouders eerder psychologische begeleiding 

voor hun kinderen moeten inschakelen. 
 

1p 40 ‘There’s an epidemic of anxiety among the young’ (alinea 5) 
In welke alinea wordt voor het eerst een mogelijke oorzaak van dit 
probleem genoemd? 
A alinea 1 
B alinea 2 
C alinea 3 
D alinea 4 
 
 

Tekst 11 

 
1p 41 Uit welke zin blijkt dat de leerlingen ook na de protesten niet zelf mogen 

bepalen wat voor broek ze dragen als ze op school zijn? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 12 

 
1p 42 ‘the mounting fury’ 

Hoe reageerde Facebook hierop? 
A Facebook heeft een kleine aanpassing gedaan. 
B Facebook heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. 
C Facebook weigert zijn beleid te veranderen. 
D Facebook wilde alleen met Susie Orbach praten. 
 
 
 
 

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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