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 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. 
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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 wordt duidelijk uit dit artikel? 

A De huidige generatie kinderen kijkt nauwelijks nog naar programma’s 
zoals Sesamstraat. 

B Het kinderprogramma Sesamstraat is volgens de producenten niet 
meer winstgevend genoeg. 

C Het kinderprogramma Sesamstraat wordt voortaan door een 
commerciële zender uitgezonden. 

 
 

Tekst 2 

 
1p 2 ‘Coasting to success’ (titel) 

 Uit welke zin blijkt dat er, behalve de ontwerpers zelf, meer mensen 
verwachten dat dit ontwerp een succes wordt? 

Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 
 

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] Another company, Minotaur, sells dress jackets and sports jackets that 
have built-in heating devices, which can be controlled by a smartphone. 
Users can choose four temperature levels. Google and Levi Strauss are 
also jointly developing “smart wear” that can remotely control a 
smartphone or other device when the user touches the clothing. 
 
[b] In the wake of this fashion event, a company called ‘no new folk 
studio’ released sneakers, which emit light in various colours in response 
to the user’s movements. The translucent soles have 100 built-in light-
emitting diodes. The colour combinations can be designed by using a 
dedicated app for smartphones. Sounds can be played based on 
movement. 
 
[c] There are several problems to solve for these new additions to the 
market, such as battery size and life, said Mr Hiroaki Mizutani of DiFa, a 
website providing information on digital technologies and fashion 
products. “But there are high expectations of the new market formed by 
such products. The market will continue growing,” he said.
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Tekst 4 

 
1p 4 Kies bij    4    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A earn an income from making films. 
B express themselves through film. 
C get accepted at the film academy.  
D promote talented local actors. 
 

2p 5 Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 2 tot en met 5. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Bij Chocolate Films leer je meer dan alleen hoe je een film maakt. 
2 Je moet een toelatingstest doen om bij Chocolate Films te worden 

aangenomen. 
3 Chocolate Films biedt cursussen aan op verschillende niveaus. 
4 De onderneming Chocolate Films financiert initiatieven van lokale 

liefdadigheidsinstellingen. 
 

1p 6 What becomes clear about Chocolate Films from paragraph 6? 
A It has boosted the careers of some well-known actors. 
B It has made profit by asking celebrities to finance them. 
C It is supported by famous people from the film industry. 
D It relies on the expertise of experienced professionals. 
 
 

Tekst 5 

 
1p 7 Which of the following can not explain why there are Nile crocodiles in 

Florida according to paragraph 1? 
A accidental escape 
B deliberate release  
C natural migration 
D unlawful import 
 

1p 8 What is the main point made in paragraph 2? 
The Nile crocodiles are 
A a possible threat to the local environment. 
B difficult to keep in captivity. 
C in danger of becoming extinct. 
D of great interest to wildlife researchers. 

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



 

 GT-0071-a-19-2-o 4 / 9 lees verder ►►►

1p 9 How does paragraph 3 connect to paragraph 2? 
A It summarises what is said in paragraph 2. 
B It supports what is said in paragraph 2. 
C It weakens what is said in paragraph 2. 
 

1p 10 Welk nieuw punt over ‘invading species’ wil de schrijver maken met het 
voorbeeld van ‘The Indian Silverleaf whitefly’ (alinea 4)? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 11 What is the main point made in paragraph 5? 
A Efforts to interfere in nature might go wrong. 
B Farmers are in favour of biological pest control. 
C It is impossible to domesticate wild animals. 
D The harm that insects can do is underestimated. 
 

1p 12 ‘the habit of rabbits to reproduce like, well, rabbits’ (alinea 6) 
Wat maakt de toevoeging ‘well’ in deze zin duidelijk? 
Het gaat hier om een 
A met tegenzin gegeven bevestiging. 
B moeilijk uit te leggen argument. 
C voor de hand liggend punt. 
 
 

Tekst 6 

 
1p 13 What becomes clear from paragraph 1? 

A National security organisations are trying to get more female 
employees. 

B The actress for a leading role in the next Bond movie was found on a 
website for mothers. 

C The British producers of spy movies have launched a website to 
attract women. 

D Until recently women were forbidden to perform dangerous tasks for 
the government. 

 
1p 14 Which of the following is mentioned as part of ‘plans to rebalance the 

intelligence workforce’ in paragraph 2? 
A hiring better educated people  
B making it easier to combine work and parental responsibilities 
C offering job opportunities to the relatives of present employees 
D rewarding practical experience 
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1p 15 ‘an untapped recruitment pool’ (paragraph 3) 
What becomes clear about the people in this ‘recruitment pool’ in 
paragraph 3? 
A They are considered to be less stress-resistant than male applicants. 
B They are thought to lack the ambition for a career at high level. 
C They have been employed for the wrong reasons until recently. 
D They have been overlooked by those responsible for hiring employees. 
 

1p 16 Welk sterk punt hebben oudere vrouwen en moeders te bieden, volgens 
alinea 3? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

2p 17 Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze wel of niet in 
overeenstemming is met wat Gisela Stuart (alinea 4) zegt. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Het is gemakkelijker om goed personeel te vinden als je het haalt uit 

verschillende groepen. 
2 In alle lagen van een organisatie moeten vrouwen werken. 
3 Een organisatie kan alleen veranderen als de leidinggevenden bereid 

zijn daarvoor te zorgen. 
 

1p 18 How does the writer conclude the article in paragraph 5? 
A by anticipating on unacceptable social changes in the near future 
B by emphasising her personal opinion on the matter discussed 
C by linking a lighthearted news item to the topic of the text 
D by making fun of people who publicly support feminist ideals 
 
 

Tekst 7 

 
1p 19 What is the point made in paragraph 1? 

A Most children prefer watching television to doing something else. 
B Parents put children in front of the television to keep them calm. 
C There are too many children’s programmes available nowadays. 
D Young children see more moving electronic images than is advisable. 
 

1p 20 Kies bij    20    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A As a result of 
B In spite of 
C Instead of 
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1p 21 What is the point made by Nicholas Christakis in paragraph 3? 
A Allowing children to watch a lot of cartoons can result in a long-life 

addiction to easy entertainment. 
B Limiting a baby’s screen time can have undesirable effects on its 

educational progress. 
C Watching programmes with a lot of scene changes in little time can 

harm a young child’s development. 
 

1p 22 Kies bij    22    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A agree that 
B question if 
C wonder why 
 

1p 23 What is the function of paragraph 5? 
A to add new information 
B to contradict earlier arguments 
C to promote more research 
D to summarise the text 
 
 

Tekst 8 

 
1p 24 How does the writer introduce the topic of this text in paragraph 1? 

A by giving a lively description 
B by making a harsh statement 
C by raising a difficult dilemma 
D by simplifying a complex problem 
 

1p 25 How does paragraph 2 connect to paragraph 1? 
The effects of the situation presented in paragraph 1 
A are analysed in paragraph 2. 
B are illustrated in paragraph 2. 
C are repeated in paragraph 2. 
D are weakened in paragraph 2. 
 

1p 26 Kies bij    26    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A complicated 
B nervous 
C sociable 
D unpredictable 
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1p 27 Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze in 
overeenstemming is met alinea 4. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Honden blaffen harder als ze samen zijn met een andere hond. 
2 Luie honden blaffen minder dan honden die fit en getraind zijn. 
 

1p 28 Kies bij    28    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A ignore 
B observe 
C punish 
D stroke 
 

2p 29 De inhoud van deze tekst kan met behulp van de volgende drie kopjes, 
die al in de juiste volgorde staan, worden verdeeld: 
a Hoe mensen het beleven 
b Verklaringen voor het blaffen  
c Praktische tips en oplossingen 
 Geef in de uitwerkbijlage voor ieder kopje aan vanaf welke alinea het 

deel begint. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 30 How is the subject of this text introduced in paragraph 1? 

A by describing an ideal 
B by giving a warning 
C by making a prediction 
D by presenting an example 
 

2p 31 In de tekst komen drie deskundigen aan het woord: 
1 Peter Donnelly (alinea 2) 
2 Zoubin Ghahramani (alinea 3) 
3 Paul Newman (alinea 4) 
Geef van elke persoon aan welke van de volgende beweringen aansluit bij 
wat hij zegt volgens de tekst. 
a Computers worden al gebruikt om menselijk gedrag te beïnvloeden.  
b Computers zullen voorlopig slechts bepaalde taken van mensen 

overnemen. 
c De bruikbaarheid van computers voor complexe taken wordt 

onderschat. 
d De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat snel vooruit. 
 Noteer de letter van de bewering achter de persoon in de 

uitwerkbijlage. 
Let op: er blijft één bewering over. 
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1p 32 Kies bij    32    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A controls for 
B doubts about 
C limits to 
D pressure on 
 

1p 33 “The idea of a humanoid robot is distorted by science fiction” 
(paragraph 4) 
What is this statement meant to make clear? 
A A truly all-round robot will not be developed any time soon. 
B Fiction has inspired researchers to start experimenting with robots. 
C Interfering with artificial intelligence is a rather risky activity. 
D People should realise that robots are already influencing our lives. 
 
 

Tekst 10 

 
1p 34 Why has a school in China come up with a ‘marks bank’ according to 

paragraph 1? 
A because bright pupils can now help out weaker ones 
B because poor students also deserve extra support 
C because students should take tests more seriously 
D because the present testing system is very demanding 
 

1p 35 What is the main goal of paragraph 2? 
A to describe how the ‘marks bank’ is set up 
B to point out the limitations of the ‘marks bank’ 
C to stress the need for the ‘marks bank’ 
D to sum up the advantages of the ‘marks bank’ 
 

1p 36 What is the point made by Huang Kan in paragraph 3? 
A Education should be more about stimulating students. 
B Education should focus on skills instead of knowledge. 
C The test results in China have been rather disappointing. 
D Written tests are an outdated method of assessment. 
 

1p 37 ‘double-edged sword’ (paragraph 4) 
Why is this expression used? 
A to deny that some students will abuse the ‘marks bank’ 
B to explain why cheating will increase because of the ‘marks bank’ 
C to introduce an extra argument that supports the ‘marks bank’ 
D to point out that there is a negative side to the ‘marks bank’ 
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1p 38 ‘giving opportunities to diligent students’ (alinea 5) 
 In welke alinea werd al eerder duidelijk dat werkhouding kan meetellen 

voor de ‘marks bank’?  
Noteer het nummer van deze alinea in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 11 

 
1p 39 ‘The risk of traffic accidents is being increased because of long grass and 

tall weeds blocking drivers’ views’ (eerste zin) 
 Welke zin maakt duidelijk waarom het groen niet op tijd gesnoeid 

wordt? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 
 

Tekst 12 

 
1p 40 Kies bij    40    in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A connected 
B fixed 
C important 
D irrelevant 
 
 

Tekst 13 

 
1p 41 ‘Why do paper cuts hurt so much?’ (titel) 

 Hoeveel mogelijke redenen hiervoor worden in dit artikel genoemd? 
Noteer het aantal in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 14 

 
1p 42 Welke reden om kooklessen op school in te voeren wordt niet genoemd in 

de tekst? 
A de jeugd laten ervaren hoe leuk het is om een maaltijd te bereiden 
B jongens leren dat zij thuis ook mee kunnen helpen met koken 
C jongeren stimuleren te kiezen voor een gezonder eetpatroon 
 
 

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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