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GT-0071-a-21-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2021 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 

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

Dit examen bestaat uit 40 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
donderdag 27 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 ‘the soulless gadgets’ (alinea 1) 
In welke alinea wordt nog eens benadrukt dat de robots ‘soulless’ zijn? 
A in alinea 2 
B in alinea 3 
C in alinea 4 
D in alinea 5 
 
 

Tekst 2 
 

1p 2 ‘Nike’s response to Serena Williams’ catsuit ban’ (title) 
What did Nike want to make clear with their response according to the 
text? 
A that they are convinced Serena made an honest mistake and should 

be forgiven 
B that they back all initiatives that make watching matches more 

interesting for audiences 
C that they think Serena is a superb tennis player and they support her 

wholeheartedly 
D that they wanted Serena’s costume to generate extra publicity for 

Marvel’s Black Panther 
 

2p 3 Waarom droeg Serena de catsuit volgens de tekst? 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer in de uitwerkbijlage. 
1 Ze protesteert ermee tegen de kledingvoorschriften in de tennissport. 
2 Ze wil ermee uitstralen dat ze zich sterk voelt. 
3 Ze maakt er reclame mee voor haar eigen kledinglijn. 
4 Ze draagt hem vanwege een medische kwaal. 
 
 

Tekst 3 
 

2p 4 ‘Goats in Brooklyn’ (titel) 
 Voor welke twee doeleinden worden deze geiten in Brooklyn ingezet? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

Pagina: 6Voor 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).



 

 GT-0071-a-21-1-o 3 / 9 lees verder ►►►

Tekst 4 
 

1p 5 ‘Favela Painting’ (titel) 
 In welke zin in de tekst wordt voor het eerst genoemd wat 

Nederlandse kunstenaars willen bereiken met dit project? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 

1p 6 ‘communal art’ (regel 4) 
 In welke zin in de tekst wordt beschreven wat er gemeenschappelijk is 

aan hoe de kunstenaars te werk gaan? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 

1p 7 What is true about the Favela painting project? 
A The inhabitants of the neighbourhood are proud of the result of the 

project. 
B The main aim of the project is to illustrate what it is like to live in a 

favela. 
C The neighbourhood became a hotspot for tourists as a result of the 

project. 
D The project ended with the artists and the inhabitants visiting an art 

gallery together. 
 
 

Tekst 5 
 

1p 8 How does the writer introduce the topic of the text in paragraph 1? 
A by admitting she was criticised for being bad at playing games 
B by confessing how she unexpectedly started to like gaming 
C by making clear that she dislikes her partner playing games 
D by wondering why anyone could find video games interesting 
 

1p 9 Which aspect of gaming is stressed by Celia Hodent in paragraph 2? 
A It has fewer harmful effects than other pastimes. 
B It is more sociable than people think. 
C It requires players to focus on the activity. 
D It stimulates players to reach their targets. 
 

1p 10 ‘But I won’t be jumping over fire rings to punch a giant turtle in the real 
world.’ (paragraph 3) 
What does the writer want to make clear with this remark? 
A She believes that solving challenges when gaming is quite satisfying. 
B She dislikes the violence that seems to be part of most video games. 
C She wonders whether gaming can be useful for activities in daily life. 
D She worries that people think gamers have a distorted view on reality. 
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1p 11 What is the purpose of paragraphs 4 and 5? 
A to describe various ways in which gaming can be of value for people 
B to explain that some types of games are to be preferred over others 
C to show how difficult it is to prove the relevance of playing games 
D to stress the differences between educational and recreational games 
 

1p 12 Kies bij    12    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Consequently 
B However 
C Likewise 
D Moreover  
 

2p 13 Geef van de volgende mogelijke effecten aan of ze in dit artikel genoemd 
worden als een voordeel van gamen. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer in de uitwerkbijlage. 
1 Je zit helemaal in het spel, zonder afgeleid te worden door andere 

zaken. 
2 Je wordt er sportiever van. 
3 Je gaat meer details opmerken. 
4 Je leert beter tegen je verlies te kunnen. 
 
 

Tekst 6 
 

1p 14 ‘a group of young orangutans, endangered refugees from human 
development’ (alinea 1) 
Welk citaat uit alinea 4 beschrijft de ‘human development’ die deze dieren 
bedreigt? 
A ‘an easy cloak of respectability’ 
B ‘rainforest destruction’ 
C ‘Isolated acts of kindness by bad actors’ 
D ‘a binding commitment to end deforestation’ 
 

2p 15 Geef van de volgende problemen aan of ze de aankoop van ‘Salat Island’ 
moeilijk maakten volgens alinea 2. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer in de uitwerkbijlage. 
1 de stropers die op het eiland woonden 
2 de aanpassingen die gedaan moesten worden om het geschikt te 

maken 
3 het bedrag dat voor het gebied betaald moest worden 
4 het grote aantal formulieren dat ervoor ingevuld moesten worden 
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1p 16 What is described in paragraph 3? 
A how help came from an unexpected side 
B how long-lasting conflicts were finally resolved 
C how permission for the refuge came through 
D how the exploitation of the project became profitable 
 

1p 17 What is suggested about the donation of PT S.S.S. in paragraph 4? 
It has donated the money 
A to be able to force business competitors to get involved as well. 
B to develop more environmentally-friendly production methods. 
C to disguise the fact it is actually responsible for the problem. 
D to stress that it will live up to earlier made business agreements. 
 

2p 18 De volgende personen komen aan het woord in deze tekst: 
1 Gemma Tillack (alinea 4) 
2 Jamartin Sihite (alinea 5) 
3 Erik Meijaard (alinea 7) 
 Geef voor elke persoon aan welke bewering bij hem/haar hoort. 
Noteer de letter van de bewering achter de persoon in de uitwerkbijlage. 
 
Let op: er blijft één bewering over. 
a De huidige werkwijze om orang-oetans te redden maakt de situatie 

alleen maar erger. 
b De palmolie industrie moet meer doen om een eind te maken aan 

ontbossing. 
c Palmolie boycotten is de meest effectieve manier om het leefgebied 

van orang-oetans te beschermen. 
d We zullen moeten samenwerken om de orang-oetans te kunnen 

redden. 
 

1p 19 Kies bij    19    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A are returned to 
B are stressed by 
C dislike leaving 
D have outgrown 
 

1p 20 Kies bij    20    in alinea 8 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A exhausted 
B misunderstood 
C needed 
D questioned 
E sabotaged 
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Tekst 7 
 

1p 21 ‘It was also introduced a week after Snapchat’s biggest rival, Instagram, 
dominated the headlines with a new feature.’ (paragraph 1) 
What does the writer suggest with this remark? 
A Companies should try to avoid getting negative publicity. 
B Instagram users are better-behaved than Snapchat users. 
C People use the internet to make clear they feel insulted. 
D Snapchat tried to win back media attention from a competitor. 
 

1p 22 ‘these shocking techniques’ (paragraph 2) 
What is the term for these techniques, used later on in paragraph 2? 
A ‘the material online’ 
B ‘outrage marketing’ 
C ‘social media campaign’ 
D ‘viral backlash’ 
 

1p 23 Kies bij    23    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A a cruel 
B a daring 
C a fashionable 
D an effective 
E an irrelevant 
 

1p 24 ‘Abercrombie and Fitch and Snapchat are still incredibly popular brands.’ 
(paragraph 4) 
What is the function of this sentence? 
A to introduce a new point for further discussion 
B to support a statement made earlier in the paragraph 
C to undermine the claim made by Americus Reed 
 

1p 25 What is the point made in paragraph 5? 
A Customers tend to boycott companies that make use of offensive 

marketing tricks. 
B Publicly complaining about distasteful marketing methods can 

unintentionally boost the sale of a product. 
C Raising awareness of delicate social issues can best be done through 

social media. 
D Use reasonable arguments when you are asked to explain why you 

feel offended by an advertisement. 
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Tekst 8 
 

1p 26 What is the point made in paragraph 1? 
A Birds are more intelligent than we used to assume. 
B Birds suffer from the fact that their skulls are small. 
C Researchers tend to look down on studies about birds. 
D The brains of birds are bigger than previously estimated. 
 

1p 27 ‘The definition of intelligence should be broader than it is’ (paragraph 2) 
In what way? 
A It should be based on more than skills that are typically human. 
B It should be related to being able to learn and use a language. 
C It should define lower standards for animals than for humans. 
D It should rule out instincts as the main evidence for intelligence. 
 

1p 28 What is the point made about ravens in paragraph 3? 
A They are easy to train when given snacks they like. 
B They beat people in tests that require creative thinking. 
C They can learn from experiences and also think ahead. 
D They seem to enjoy working out challenging problems. 
 

1p 29 What becomes clear about crows in paragraph 4? 
A Observations in the wild prove they are clearly smarter than ravens. 
B Tests show they can see exceptionally well compared to other birds. 
C They are social animals that like being in close contact with people. 
D They can recognize people and estimate what to expect from them. 
 

1p 30 Kies bij    30    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Unless 
B Until 
C While 
 

1p 31 What is said about the African grey parrot Alex in paragraph 5? 
A He died as a result of a series of tests in a laboratory. 
B He knew words and sounds from different languages. 
C He proved that birds held in captivity become smarter. 
D He was capable of understanding complex information. 
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Tekst 9 
 

1p 32 What does the writer of this article say about Michael Gove in  
paragraph 1? 
A He has been criticised for underestimating the waste problem. 
B He has come up with an insufficient proposal to reduce waste. 
C He has introduced an inexpensive scheme to tackle waste. 
 

1p 33 Kies bij    33    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A can be reduced easily 
B is chemically unstable 
C needs to be researched 
D sticks around for centuries 
 

1p 34 What is the main purpose of paragraphs 3 and 4? 
These paragraphs are meant to make clear that 
A a material that can safely replace plastic has not yet been found. 
B people who are overexposed to plastic can become allergic to it. 
C the plastic waste in the environment is probably bad for our health. 
 

1p 35 Which of the following best characterises paragraph 5? 
A It explains that restricting the use of plastic is quite complicated. 
B It makes clear why people are unwilling to restrict the use of plastic. 
C It shows we have taken enough measures to restrict the use of plastic. 
 

1p 36 Welke zin past bij    36    als afsluitende zin van deze tekst in zijn geheel? 
A It is not enough to return a few plastic bottles. 
B There is no time to develop an alternative. 
C We are slowly heading in the right direction. 
 
 

Tekst 10 
 

1p 37 Wat wordt in dit artikel duidelijk over de anti-vogelpinnen? 
A Die bedreigen het voortbestaan van de lokale vogelpopulatie. 
B Die werken beter dan andere maatregelen om vogels te verjagen. 
C Die worden door de gemeente op openbare terreinen geplaatst. 
D Die zijn de oorzaak van een burenruzie in een wijk in Bristol. 
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1p 38 Kies bij    38    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Likewise 
B Moreover 
C Nevertheless 
 
 

Tekst 11 
 

1p 39 Wat is volgens deze advertentie de belangrijkste reden om je op ‘The New 
York Times International Edition’ te abonneren? 
A de cadeaus die nieuwe abonnees krijgen 
B de gereduceerde prijs van de digitale versie 
C de kwaliteit en diepgang van de artikelen in de krant 
D de mogelijkheid om de krant thuisbezorgd te krijgen 
 
 

Tekst 12 
 

2p 40 Tekst 12 bestaat uit verschillende blokjes informatie over de actie ‘British 
Food Fortnight’. 
 Bepaal voor 40-1, 40-2 en 40-3 welk kopje daar het best past. 
Noteer de letter van het kopje achter elk nummer in de uitwerkbijlage. 
 
Let op: er blijven twee kopjes over!  
Kies uit: 
a Avoid organic food 
b Eat seasonally 
c Get together 
d Grow your own 
e What’s where when? 
 
 
 

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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Tekst 1 
 
‘Robocop’ rollout in city malls 
 

1 A fleet of crime-fighting robots will 
soon patrol malls in New York City – 
pushing the buttons of security 
guards who fear they will one day be 
replaced by the soulless gadgets.  

2  The tech start-up Knightscope 
will roll out the rent-a-cops at 
shopping centers, college campuses 
and sports arenas in 16 cities, 
including Manhattan, by the end of 
the year, company co-founder Stacy 
Dean Stephens said. “Just their 
presence lowers crime. They have a commanding physical appearance 
and a psychological effect on people who are breaking the law,” he said.  

3  The 5-foot-tall watchmen on wheels weigh 300 pounds, come 
equipped with multiple sensors and a 360-degree camera, along with 
license-plate recognition technology. 

4  But the robots lack one important feature, say city security guards – a 
winning personality. “Shoppers like to interact with people and socialize. 
People come over to me and tell me how nice I am. Robots aren’t 
comforting,” said Michelle, a security guard at the Manhattan Mall. 

5  The bots are potentially attractive to malls because they cost less per 
hour to ‘hire’ than humans. They can be had, via subscription, for $7 an 
hour. 
 
 New York Post, 2017 
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Tekst 2 
 
Nike’s response to Serena Williams’ catsuit ban 
 
by Chelsea Howard 
 

 
 
Nike responded to Serena Williams’ catsuit ban after the French Open 
introduced a new dress code for players’ outfits, which will make the 
competitors dress more conservatively at the tournament.  
 
The apparel company tweeted a photo Saturday of Williams wearing the 
tight black suit at Roland Garros earlier this year with a motivational 
message. “You can take the superhero out of her costume, but you can 
never take away her superpowers. #justdoit,” the tweet read.   
 
French Tennis Federation president Bernard Giudicelli said earlier this 
week Williams will no longer be allowed to wear the catsuit at the French 
Open in the future. “I believe we have sometimes gone too far,” Giudicelli 
told Tennis Magazine. “Serena’s outfit this year, for example, would no 
longer be accepted. You have to respect the game and the place.” 
 
Williams compared her outfit at Roland Garros to something from Marvel’s 
Black Panther and said in May the new look made her “feel like a 
superhero.” Williams also explained she felt like it was “an opportunity to 
inspire a whole different group of amazing women and kids.” 
 
The outfit Williams wore wasn’t just a fashion statement, though, as it 
was designed to protect against blood clots. Williams struggled with a 
swelling of clotted blood after giving birth to her daughter, Olympia. 
 
 sportingnews.com, 2018 
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Tekst 3 
 
Goats in Brooklyn 
 

 
 
 Ya herd? 
 Everyone’s favorite grassmunching goats are coming to Prospect Park 
next month. 
 The small herd, which was brought to the park last year to help clear 
vegetation near the green space’s famous Vale of Cashmere, has 
returned for another summer. 
 Last year, the six-goat crew was so good at their gig that they ate 
themselves out of a job and had to return to their upstate New York home. 
But they came back in August for a second round, as well as to provide 
nature-starved New Yorkers a great excuse to visit the park. 
 The Prospect Park Alliance is hosting a special “Fun on the Farm” day 
to welcome the goats back to the park on May 21. Attendees can take a 
tour of the goats’ work area in the park’s woodlands, learn how sheep’s 
fleece is turned into wool at the Lefferts History House, and see a 
sheepshearing demonstration at the Prospect Park Zoo. 
 The event is free and open to the public. 
 
 AM New York, 2017 
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Tekst 4 
 
Favela Painting 
 

 

“I’ve never been to a museum in my life, and now I’m living in one,” said 
one of Brazil’s poorest of her Vila Cruzeiro favela neighborhood. Dutch 
artists Jeroen Koolhaas and Dre Urhahn perform a vibrant form of 
communal art they call “Favela Painting”. A favela is a Brazilian shanty 
town that houses the city’s poorest citizens, those who cannot find gainful 5 
work or a proper home. Where others have forgotten Brazil’s favelas, 
Koolhaas and Urhahn have aimed to instill pride in the poor by giving 
these neighborhoods an entirely new, entirely artful appearance. 
 
The team at Favela Painting travel to Brazil’s favelas, live there among 
the poor, propose paint pieces that re-invent the neighborhood and 10 
produce them hand-in-hand with the locals. The results are absolutely 
stunning, a colorful mix of geometric patterns that turn the ignored, the 
ugly into living works of art. Those who live in these Favela 
neighborhoods can take pride in their homes and their communities, 
thanks to the charitable work of the Favela Painting team. 15 
 
 thecoolist.com, 2019 
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Tekst 5 
 
I was a video game sceptic, but now I’m a fan  
 
adapted from an article by Jessica Furseth  
 

1 Gaming is a surprisingly “love it, or 
just don’t get it” kind of activity. I’ve 
tried video games a few times over 
the years, as people seemed to be 
having so much fun with them. But  
I never got into it. Last year, though, 
my curiosity was piqued again as  
I watched my partner Luke play the 
newest Mario game with his 
children. One slow Sunday, I picked 
up the Nintendo Switch. No one was 
more surprised than me when I kept 
coming back to the game. 
 

2 Video games often get a bad rep – however unjustified – for being violent, 
and bad for attention and literacy. But according to Celia Hodent, a game 
user-experience consultant with a doctorate in psychology, gaming can 
add many positive things to people’s lives. “A good game can put you into 
a flow state,” says Hodent – that feeling when you’re fully immersed in an 
activity, and time flies because you’re enjoying yourself. “When you’re 
watching a film or listening to the radio you may eventually check your 
phone. But when you play a game, you have your hands on the controller. 
You’re not getting distracted. You have to pay more attention, and you’re 
more immersed in the task,” says Hodent.  
 

3 Mario Odyssey was especially soothing when I felt tired and restless – 
perhaps because it was an absorbing environment where I was in control. 
In other words, I was enjoying playing Mario because I was getting better 
at it. Things made their own kind of sense in the Mushroom Kingdom, and 
figuring out how that world worked was rewarding. But I won’t be jumping 
over fire rings to punch a giant turtle in the real world. Do the skills I have 
been gaining translate into other walks of life? 
 

4 There are many examples of how purpose-built computer games can be 
effective at teaching things, ranging from how kids can confront bullies to 
innovative thought for corporate problem-solving. “Recent research 
projects have applied computer game technologies to police armed-
response training, cancer cell modelling and the virtualisation of historic 
keyboard instruments,” says Kenny McAlpine, an academic at Abertay 
University, Dundee, who specialises in gaming. 
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5 But when it comes to games designed for entertainment, it’s harder to tell 
exactly what real-world benefits they can have. Some specific evidence 
has been discovered: researchers in Sweden found that playing Tetris 
immediately after a traumatic event reduces the likelihood of developing 
post-traumatic stress disorder, probably because the game interrupts 
memory consolidation. In addition, cognitive neuroscientist Daphne 
Bavelier found that playing an action game such as Call of Duty for 
10 hours will improve a person’s detail vision and multitasking skills, and 
almost double their capacity for tracking moving objects even five months 
later. 
 

6 I picked up The Legend of Zelda: Breath of the Wild over the festive 
holidays. I knew it would be more frustrating than playing Mario on assist 
mode.    12   , Luke says it’s the best game he’s ever played, so I figured 
that it might be worth some initial hardship. I know now that the further 
into the game I get, the better it will be – and that figuring things out and 
learning is what makes video games so rewarding, and ultimately, so 
much fun. 
 
 theguardian.com, 2018 
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Tekst 6 
 
A refuge for orangutans? 
 

 
 

1 In the lush rainforests of central Borneo, a group of young orangutans, 
endangered refugees from human development and now released here, 
swing from branch to branch in an unspoiled, 5,200-acre tract of Salat 
Island, acquired last year by the Borneo Orangutan Survival Foundation. 
The foundation is working towards the relocation of hundreds of 
orangutans currently housed in cages in a nearby rescue shelter. 

2  The Borneo Orangutan Survival Foundation called Salat Island a 
“major breakthrough” in helping to save the species. For the last decade, 
the foundation has eyed the island as a potential orangutan haven: fertile 
with fruit trees, guarded from poachers by rivers and with no indigenous 
orangutan population to compete with for territory. But acquiring it was no 
easy feat: the sums involved were immense, and buying it from the local 
government presented a major administrative challenge that involved lots 
of paperwork. 

3  Until early last year, when a major Indonesian palm oil company, PT 
Sawit Sumbermas Sarana (PT S.S.S.), swooped in and purchased part of 
the island for orangutan rehabilitation. The company even agreed to pay 
some of the foundation’s costs for monitoring and maintaining the island. 
“We believe we could coexist,” the company’s chief executive, Vallauthan 
Subraminam, said. 

4  But the foundation’s partnership with a palm oil company worries some 
environmentalists, who are concerned that it provides a flawed company 
an easy cloak of respectability. The huge expansion of palm oil 
plantations is widely acknowledged to be a key driver of rainforest 
destruction in Indonesia, which deprives the orangutans of habitat. 
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“Isolated acts of kindness by bad actors like PT S.S.S. don’t erase that 
history and current pattern of destructive behavior, and they won’t save 
the Borneo orangutan from destruction,” said Gemma Tillack, the 
agribusiness campaign director at the Rainforest Action Network, an 
environmental organization. “If the company was serious about protecting 
the species,” she added, “it would make a binding commitment to end 
deforestation on its plantations.” 

5  Concerns over deforestation have led some major palm oil buyers to 
halt purchases from the company. But for the orangutan foundation, the 
chance to release as many as 200 orangutans from cages was difficult to 
pass up. “If you say you don’t want to use their support, O.K., where do 
you get your support for the orangutan?” said Jamartin Sihite, the 
foundation’s chief executive. He said the foundation was also working with 
the company to protect wild orangutans currently on its plantations. “You 
cannot save orangutans if you work alone. No one can do that,” he added. 
“We must cooperate.” 

6  Nearly every week government agencies and locals notify the 
foundation of baby orangutans that were taken as pets by villagers, 
usually after their mothers were killed as pests. The organization spends 
years rehabilitating the often-traumatized young orangutans. At the 
foundation’s forest school, local women working as surrogate orangutan 
mothers train the youngsters in survival skills, from identifying predators 
to learning which foods are safe to eat. But after a few years of ‘forest 
school’, many orangutans    19    their cages because suitable release 
sites are increasingly hard to find. But this year, the group hopes to 
release around 150 orangutans, thanks largely to Salat Island. 

7  Some conservationists consider rehabilitation programs 
counterproductive, an expensive distraction from the critical mission of 
habitat protection. “Rehabilitation centers may even make the 
deforestation process worse,” said Erik Meijaard, director of Borneo 
Futures, a conservation group. “It goes full circle: Palm oil companies get 
rid of the forests, send in their orangutans along with some money. That’s 
just not how things can be if we’re serious about saving orangutans and 
other wildlife.” 

8  Borneo Orangutan Survival Foundation officials said that, 
unfortunately, their services were    20   . The day after the release on 
Salat, phones rang at the center. People in a village a few hours away 
had taken in a young orangutan, its mother nowhere to be found. The 
foundation sent a team to fetch the orangutan and bring it to the center. 
 
 The New York Times, 2017 
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Tekst 7 
 
Why marketeers are trying to offend you 
 
adapted from an article by Amelia Tait  
 

1 Barely a day goes by without people 
shouting on social media about 
something that offends them. Last 
week, it was Snapchat’s anime filter. 
The lens distorted users’ faces into 
gross, undeniably racist caricatures. 
It was offensive. It was also 
introduced a week after Snapchat’s 
biggest rival, Instagram, dominated the headlines with a new feature. “It 
wasn’t our intention to offend anyone,” a Snapchat spokesperson said last 
Wednesday. After a social media backlash to an advertising campaign or 
ill-considered tweet this is often the first reaction of a brand. It’s an easy 
enough excuse but the trouble is that it’s not always true.  
 

2 “Marketeers use these shocking techniques in order to break through the 
clutter and be noticed,” says Kathleen Mortimer, a professor of marketing 
and entrepreneurship. “Social media has encouraged companies to 
produce something controversial which may appeal to the younger 
audience who may then be happy to share the material online.” Numerous 
brands have used what has now been dubbed outrage marketing to their 
benefit. Most infamous is Protein World, the little known fitness brand that 
soared to notoriety after their “Beach Body Ready” adverts. Protesters 
vandalised the adverts – which were considered sexist body-shaming – 
and they were promptly scrapped after a social media campaign. But that 
didn’t matter. Thanks to the viral backlash, millions of people worldwide 
saw the adverts and Protein World made £1m in four days.  
 

3 But just because angry retweets are cheaper than buying a billboard in 
every major city doesn’t mean that being offensive doesn’t cost a brand. It 
is clearly    23    strategy. “It is recognised that unethical behaviour can 
lead to a lack of trust and consequently customers end up not believing 
anything that companies say in their advertising,” says Mortimer. Ryan 
Holiday, a former marketing director, agrees. “Almost every day I get an 
inquiry from someone saying, ‘I want you to do something crazy’. The 
reality is that they don’t. They want the media attention but they aren’t 
willing to take any risks. In some ways, only the crazy people do.”  
 

4 Yet the risks aren’t as large as they’d first appear. Although people on 
social media frequently threaten to boycott brands, marketeers have long 
since called their bluff. “Social media amplifies the illusion of outrage, 
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making it seem more dangerous and risky than it is,” according to 
Americus Reed, a marketing professor. “If you have a million people 
expressing outrage, there may be a hundred who do something that has 
any serious effect. Memory fades.” Countless examples prove this. 
Although Abercrombie and Fitch’s sales initially plummeted after the CEO 
said he didn’t want “fat” people wearing their clothes, their sales figures 
have recently returned to growth. Abercrombie and Fitch and Snapchat 
are still incredibly popular brands. 
 

5 All of this is something social media users need to bear in mind next time 
they see an offensive advert. It is obviously important to call out sexism, 
racism, and other prejudice when you see it, but it’s also important to 
question what your outrage will achieve. Sometimes, it might be better to 
silently stop buying a product and spread the message by private 
message or word of mouth rather than unintentionally promote a brand. 
“What we need to ask ourselves when we read something with outrage in 
the headline is ‘Who profits?’,” says Holiday. 
 
 newstatesman.com, 2016 
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Tekst 8 
 
The Earth’s Smartest Birds  
 

1 Until the 21st century, birds were 
largely dismissed as simpletons. How 
smart can you be with a brain the size 
of a nut? And yet the more we study 
bird intelligence, the more those 
theories are breaking down. Birds 
make good use of the allotted space 
for their tiny brains by packing in lots 
of neurons.  
 

2 But what actually qualifies a bird as 
smart? The definition of intelligence 
should be broader than it is, scientists 
say. “We’ve restricted the playing field to things we think only we can do,” 
says Kevin McGowan, an expert on crows at the Cornell Lab of 
Ornithology in Ithaca, New York, “so being able to fly to Argentina, come 
back, and land in the same bush is not valued as intelligence. If we’re 
talking about standard intelligence – i.e. mimicking human speech or 
solving problems – it always comes down to parrots and corvids.” 
 

3 Members of the corvid family (songbirds including ravens, crows, jays, 
and magpies, to name a few) are among the most intelligent birds.  
A study published in 2017 in the journal Science revealed that ravens 
even pre-plan tasks – a behavior long believed unique to humans and 
apes. In the simple experiment, scientists taught the birds how a tool can 
help them access a piece of food. When offered a selection of objects 
almost 24 hours later, the ravens selected that specific tool again – and 
performed the task to get their treat. “Monkeys have not been able to 
solve tasks like this,” Mathias Osvath, a researcher at Sweden’s Lund 
University, said in a previous interview. 
 

4 While crows do nearly as well as ravens solving intelligence tests, 
McGowan stresses that crows have an uncanny memory for human faces 
– and can remember if that particular person is a threat. “They seem to 
have a good sense that every person is different and that they need to 
approach them differently.” For instance, crows are warier of new people 
than ravens are – but conversely are more comfortable with humans they 
had interacted with before, according to a study published in 2015 in the 
journal Behavioral Ecology and Sociobiology. “The crows around here, 
they know my face,” says McGowan. While at first the birds living near the 
lab seemed to dislike McGowan for approaching their nests, they love him 
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now that he’s started leaving the birds healthy treats. “They know my car, 
they know my walk, they know me 10 miles away from where they’ve ever 
encountered me before. They’re just amazing that way.” 
 

5 “There’s also a lot going on in the little walnut brains of parrots,” says 
McGowan. “And they live so long that they can amass a lot of intelligence 
and a lot of memories.”    30    many species of parrots have a penchant 
for human speech, the African grey parrot is the most accomplished. In 
the 1950s, Harvard comparative psychologist Irene Pepperberg began 
teaching an African grey parrot, Alex, English sounds. Before he died 
prematurely in 2007, Alex mastered roughly a hundred words, could use 
them in context, and even grasped the concepts of same, different, and 
zero.  
 
 nationalgeographic.com, 2018 
 

Pagina: 26Voor 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).



 

  GT-0071-a-21-1-b 14 / 17 lees verder ►►►

Tekst 9 
 
We need to fix the plastic problem 
 
adapted from an article by John Vidal 
 

1 Environment secretary Michael Gove 
has pledged to stem the tide of 
plastic debris by announcing a 
consultation on a plastic bottle 
return scheme for England, which 
aims to get people to recycle 
more. Gove’s initiative is welcome, 
but minimal, and will have zero 
impact on the vast and growing 
scale of the plastic problem.  

2  Plastic may have profound 
societal benefits, but this most successful of all manmade materials 
   33   . When exposed to sunlight, oxygen or the action of waves, it 
doesn’t biodegrade but simply fragments into smaller and smaller bits, 
until microscopic or nano-sized particles enter the food chain, the air, the 
soil and the water we drink. We cannot get rid of it. Plastic is in what we 
eat, drink and breathe. 

3  If we can breathe in these micro- and nano-sized particles and fibres, 
the scientists conjecture, they are likely to get into the human 
bloodstream, lung tissue and breast milk, or become lodged in the gut and 
respiratory systems. Some microparticles may pass through the body 
without causing harm, others may lodge there dangerously. Many are 
suspected to be carcinogenic or to have hormone-disrupting properties. 

4  We don’t know the concentrations that are safe for adults, let alone 
infants. Although we have known for years that some of the additives 
used to make plastics flexible, transparent or durable are chemically 
dangerous, few have been tested on humans.  

5  It is not enough to single out plastic bottles, coffee cups, or the 
microbeads found in cosmetics. Banning all plastic bags and single-use 
packaging would be a good start, but we need to go way beyond that. 
Plastic production has to be reduced, just as alternatives should be 
encouraged. Regulators must think about phasing out whole groups of 
chemicals of concern, rather than slowly restricting individual chemicals 
one at a time, and consumers must be helped to understand what they 
are being exposed to, and to navigate the difficulty of what can be 
recycled, composted or burned. 

6  In the 1950s the world made about 2m tonnes of plastic a year. Now 
that figure is 330m tonnes a year – and it is set to treble again by 2050. 
   36    
 
 The Guardian, 2018 
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Tekst 10 
 
Anti-bird spikes 
 

1 Wealthy residents have attached 
‘anti-bird spikes’ to trees located in 
the front gardens of privately owned 
flats in the Clifton area of Bristol. 
One resident, who asked to remain 
anonymous, said: “The spikes are 
solely to protect the cars, there is 
no other reason. There is a big 
problem with bird droppings around 
here. They can really make a mess of cars, and for some reason the birds 
do seem to congregate around this area. Now that is over. We did try 
other methods to scare off the birds. I think we had a wooden bird of prey 
in the branches, but that didn’t seem to do anything.”  

2  Green Party councillor Paula O’Rourke, who represents the area, said: 
“I’m aware that the landowners might be legally within their rights to do 
this to the trees as they seem to be on private land.    38   , I will be 
looking into this at the council. Whether allowed or not, it looks awful and 
it’s a shame to see trees being literally made uninhabitable to birds for the 
sake of car parking. Sometimes it’s too easy to lose sight of the benefit 
that we all gain from trees and green spaces and from the presence of 
wildlife around us in the city.” 
 
 independent.co.uk, 2017 
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Tekst 11 
 
 

 
 
Whatever happens next, we’ll help you make sense of it. 
 
Newspaper subscription offer: 
Save 66% for three months.* 
 
In unpredictable times, you need journalism that cuts through the noise to 
deliver the facts. A subscription to The New York Times International 
Edition gives you uncompromising reporting that deepens your 
understanding of the issues that matter, and includes unlimited access to 
NYTimes.com and apps for smartphone and tablets. 
 
Order the International Edition today at nytimes.com/discover 
 
 
* Offer expires December 31, and is valid for new subscribers only. Hand 
delivery subject to confirmation by local distributors. Smartphone and 
tablet apps are not supported on all devices. 
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Tekst 12 
 
British Food Fortnight 
 

 
 
We do everything we can to support British farmers and promote 
homegrown produce. If you would also like to take part in the biggest 
annual celebration of British food and drink, read on … 
 
   40-1    
There are hundreds of events celebrating British food and drink, taking 
place in pubs, restaurants, schools, hospitals and care homes across the 
UK. To find out about events in your area, head to lovebritishfood.co.uk. 
or the Love British Food Facebook page. Join in on Twitter too by using 
#LoveBritishFood. 
 
   40-2    
Food that’s purchased and consumed around the time that it is harvested, 
tastes better and is often cheaper too. Plus, by eating it you’ll be 
supporting British producers. For more information, see the ‘Time to taste’ 
chart in the May/June edition of our digi mag at coop.co.uk/foodmagazine. 
 
   40-3    
Organise a British Food gathering in your home, street or at a local venue. 
Invite your neighbours, friends and family for a tea party or meal, and ask 
everyone to bring a British dish to share. It’s a great way to meet people 
living in your local community. If you want to enter your event into the 
Love British Food competition, visit lovebritishfood.co.uk/british-food-
fortnight. You could win a trophy, a case of champagne and £250 in Co-op 
vouchers. 
 
 The Co-operative Food Magazine, 2017 
 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2021 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

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

 
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 
 

 1 A B C D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C D 
 

 3 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 

Tekst 3 
 

 4 1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 4 
 

 5  ..................................................................................................................  
 

 6  ..................................................................................................................  
 

 7 A B C D 
 
 

A B C D  A B C D   X B X A B C D   X of of 

Pagina: 32Voor 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).



 

  GT-0071-a-21-1-u 3 / 5 lees verder ►►►

 
 
 

Tekst 5 
 

 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 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 

Tekst 6 
 

 14 A B C D  
 

 15 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 18 1  Gemma Tillack:  .....................................................................................  

 
2  Jamartin Sihite:  .....................................................................................  
 
3  Erik Meijaard:  ........................................................................................  
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 

Pagina: 33Voor 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).



 

  GT-0071-a-21-1-u 4 / 5 lees verder ►►►

 19 A B C D 
 

 20 A B C D E 
 
 

Tekst 7 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D E 
 

 24 A B C 
 

 25 A B C D 
 
 

Tekst 8 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C 
 

 31 A B C D 
 
 

Tekst 9 
 

 32 A B C 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C 
 

 35 A B C 
 

 36 A B C 
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Tekst 10 
 

 37 A B C D 
 

 38 A B C 
 
 

Tekst 11 
 

 39 A B C D 
 
 

Tekst 12 
 

 40 40-1  ..........................................................................................................  
 
40-2  ..........................................................................................................  
 
40-3  ..........................................................................................................  
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2021 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld. 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 3 
 

 4 maximumscore 2 
voor antwoorden met de volgende strekking: 
• grazen / natuurbeheer / (ongewenste) planten opeten 1 
• als publiekstrekker / om mensen/bezoekers naar het park te lokken /  

recreatie  1 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 4 
 

 5 maximumscore 1 
Where others (regel 6) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste definitie (deels) verder is 
overgenomen of de juiste definitie op een andere manier is aangewezen. 
 

 6 maximumscore 1 
The team (regel 9) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste definitie (deels) verder is 
overgenomen of de juiste definitie op een andere manier is aangewezen. 
 

 7 A 
 
 

Tekst 5 
 

 8 B 
 

 9 C 
 

 10 C 
 

 11 A 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 6 
 

 14 B  
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Vraag Antwoord Scores 

 15 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 16 A 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 2 
1 Gemma Tilack b 
2 Jamartin Sihite d 
3 Erik Meijaard a 
 
indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien een of geen goed 0 
 

 19 A 
 

 20 C 
 
 

Tekst 7 
 

 21 D 
 

 22 B 
 

 23 B 
 

 24 B 
 

 25 B 
 
 

Tekst 8 
 

 26 A 
 

 27 A  

Pagina: 42Voor 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).



 

 GT-0071-a-21-1-c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 28 C 
 

 29 D 
 

 30 C 
 

 31 D 
 
 

Tekst 9 
 

 32 B 
 

 33 D 
 

 34 C 
 

 35 A 
 

 36 A 
 
 

Tekst 10 
 

 37 B 
 

 38 C 
 
 

Tekst 11 
 

 39 C 
 
 

Tekst 12 
 

 40 maximumscore 2 
40-1 e 
40-2 b 
40-3 c 
 

indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien een of geen goed 0 
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5  Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetische eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Cito gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens. 
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 4 juni te 
accorderen.  
 
Ook na 4 juni kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
 

6  Bronvermeldingen 
 
tekst 1 New York Post, 2017 
tekst 2 sportingnews.com, 2018 
tekst 3 AM New York, 2017 
tekst 4 thecoolist.com, 2019 
tekst 5 theguardian.com, 2018 
tekst 6 The New York Times, 2017 
tekst 7 newstatesman.com, 2016 
tekst 8 nationalgeographic.com, 2018 
tekst 9 The Guardian, 2018 
tekst 10 independent.co.uk, 2017 
tekst 11 advertentie 
tekst 12 The Co-operative Food Magazine, 2017 
 
 
 
 
 

einde 
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Examen VMBO-GL en TL 

2021 
 
 
 

Engels CSE GL en TL 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
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 Over welk mogelijk probleem heeft Graham Quirk het in deze tekst? 
A de files die ontstaan omdat zoveel mensen naar een concert gaan 
B de onveilige verkeerssituaties die kunnen ontstaan na een concert 
C een gebrek aan beschikbare buschauffeurs de dag na een concert 
D te weinig bussen om alle bezoekers van een concert te vervoeren 

Tekst 2 

2p 2 Geef van de volgende beweringen aan of deze overeenkomen met deze 
tekst. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer in de uitwerkbijlage. 
1 Bewerkte foto’s zijn vaak grappig. 
2 Er is altijd een kans dat iemand een foto van jou neemt. 
3 Gebeurtenissen blijven je beter bij als je ze fotografeert. 
4 Mensen doen net alsof ze het erg naar hun zin hebben als ze 

gefotografeerd worden. 
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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] Boys who had experienced growth spurts – defined as growing by
more than an inch in three months – showed a more irregular and less
smooth gait than those who were growing steadily. The researchers found
that accelerated changes in growth can alter an individual’s motor control
over their body, the automated process by which the brain co-ordinates
the muscles and limbs.

[b] It appears that the brain needs time to adapt to the new body size and
sudden growth spurts leave them unco-ordinated, but the body is still able
to keep its balance despite the changes to walking style, the researchers
said.

[c] Researchers from Bologna University in Italy studied a group of 88
15-year-old boys, using sensors on their lower back and legs to analyse
aspects of their walk which are guided by motor control, including the
smoothness of their gait and balance. The boys in the study, published in
Biomedical Engineering OnLine, were also measured and weighed twice,
three months apart, to see which had grown by more than an inch.

Tekst 4 

2p 4 ‘a series of cartoons’ (regel 3) 
 Welke twee synoniemen (synoniem = ander woord met dezelfde

betekenis) voor cartoons worden in deze tekst gebruikt?
Citeer (= schrijf over uit de tekst) deze twee synoniemen. 

Tekst 5 

1p 5 ‘Digital nomads returning home’ (titel) 
In de tekst staat een definitie voor het begrip ‘digital nomads’. 
 Welke definitie is dat?
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze
definitie.
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1p 6 ‘re-adjusting to American ways’ (paragraph 1) 
What is meant here? 
A getting used to working fixed hours again 
B living up to the expectations at home again 
C reintegrating in a community once again 
D staying in one place for a longer period again 

2p 7 De volgende personen zeggen het een en ander over het leven als ‘digital 
nomad’:  
1 Anna Wickham (alinea 1 en 4) 
2 Sean Truman (alinea 2) 
3 Taylor Pearson (alinea 3) 
 Geef van elke persoon aan welke van de volgende uitspraken bij hem

of haar past.
Noteer de letter van de uitspraak achter de persoon in de uitwerkbijlage. 
Let op: er blijft één uitspraak over. 
a Het is lastig om opdrachten te krijgen als je geen vaste 

vestigingsplaats hebt. 
b Het is verstandig om in contact te blijven met je vrienden thuis als je in 

het buitenland bent. 
c Je kunt je alleen voelen zonder vrienden of familie in de buurt. 
d Je moet veel reizen als je een internationale onderneming wilt 

opstarten. 

1p 8 What becomes clear about Victoria Watts Kennedy in paragraph 5? 
A She finds her life at home boring compared to travelling the world. 
B She gave up travelling because it had a negative effect on her career. 
C She has found a satisfactory balance between home and away. 
D She is working towards picking up her life as a digital nomad again. 

Tekst 6 

1p 9 Kies bij    9    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A rare 
B risky 
C short 
D tragic 

1p 10 Kies bij    10    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A economic 
B educational 
C environmental 
D exact 
E experimental 
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1p 11 What is the purpose of paragraph 3? 
A to point out that a lot of information about whales is being gathered 
B to praise the people who work hard to prevent whales from dying out 
C to question whether local authorities do enough to safeguard whales 
D to stress that whales are more vulnerable than is commonly believed 

1p 12 ‘But though they might be more likely to dodge a harpoon now, whales 
today face an increasing number of other dangers.’ (alinea 4) 
 Hoeveel andere gevaren worden er in alinea 4 genoemd?
Noteer het aantal.

1p 13 What is said about mass strandings in paragraph 5? 
A Scientists are close to preventing them from happening again. 
B They are being linked to all sorts of conspiracy theories. 
C They are unavoidable as long as we keep polluting the environment. 
D We can predict when they will happen if we know what triggers them. 

1p 14 ‘Saving whales is good for the planet and for Scotland’ (titel) 
 In welke alinea wordt uitgelegd waarom dit zo is?
Noteer het nummer van deze alinea.

Tekst 7 

1p 15 Geef van de volgende beweringen over de ‘Dazzle Racer’ aan of deze 
juist of onjuist is op basis van alinea 1. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Er zijn zonnecellen in verwerkt. 
2 Mensen komen er speciaal voor naar het museum. 

1p 16 “to validate the value of design as a subject” (alinea 2) 
In welke alinea wordt duidelijk dat dit vak wel steun kan gebruiken? 
A alinea 3 
B alinea 4 
C alinea 5 
D alinea 6 

1p 17 Welke vraag wordt beantwoord in alinea 3? 
A How does the competition work? 
B What are the goals of the competition? 
C Who profits from the competition? 
D Why is the competition so popular? 
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1p 18 Kies bij    18    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A a commercial 
B an official 
C a public 
D a secret 

1p 19 Based on the text as a whole, what is the most interesting aspect of 
participating in the Design Ventura project? 
A It brings in money to buy high-tech equipment. 
B It generates positive media attention for schools. 
C It helps to develop various competences. 
D It motivates pupils to score better grades. 

Tekst 8 

1p 20 Kies bij    20    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A costs 
B expectations 
C people 
D preparation 

1p 21 How does paragraph 2 connect to paragraph 1? 
A It contradicts what is said in paragraph 1. 
B It gives examples of what is said in paragraph 1. 
C It makes fun of what is said in paragraph 1. 

1p 22 How can the tone of paragraphs 3 and 4 be characterised best? 
A admiring 
B enthusiastic 
C mocking 
D shocked 

1p 23 ‘Which is exactly what happens to Conway.’ (alinea 4) 
 Beschrijf kort wat er gebeurde.
Geef antwoord in het Nederlands.

1p 24 Welk woord beschrijft de functie van alinea 4 tot en met 6? 
A conclusie 
B opsomming 
C samenvatting 
D verklaring 
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1p 25 In alinea 2 wordt duidelijk wat Sean Conway met de zwemtocht wilde 
bereiken. 
Welke van de volgende woorden uit alinea 7 of 8 maakt duidelijk dat hij 
zijn doel gehaald heeft? 
A ‘original’ (alinea 7) 
B ‘initially’ (alinea 7) 
C ‘record-breakingly’ (alinea 8) 
D ‘surprisingly’ (alinea 8) 

Tekst 9 

1p 26 Who are meant by ‘the “robber barons” of Japan’s creative industry’ 
mentioned in paragraph 1? 
A creatures who appear in Japanese games 
B frauds who have copied Japanese games 
C people who have developed Japanese games 
D professionals who play Japanese games 

1p 27 Kies bij    27    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A because 
B but 
C so 

1p 28 What is the point made by Mr Michael Susetyo in paragraph 3? 
A Playing English games is quite difficult if your native language is 

Japanese. 
B The international success of their games has made Japanese 

designers too confident. 
C The Japanese dislike sharing their technological knowledge with 

foreign game companies. 
D The Japanese need to improve their English to keep up with the 

international game industry. 

1p 29 What does Hideo Uda say about Japanese anime movies in paragraph 4? 
They are 
A internationally respected as a Japanese form of art. 
B often inspired by films from American rivals. 
C produced in a traditional and time-consuming way. 
D too typically Japanese to have global attraction. 
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1p 30 Kies bij    30    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A domestic industry 
B historical success 
C profitable enterprise 
D technological experiment 

1p 31 ‘the future of the anime industry will lie in the hands of the financiers’ 
(paragraph 5) 
What becomes clear about these financiers? 
A They are not interested in the artistic quality of films. 
B They dislike doing business with foreign investors. 
C They prefer supporting international productions. 
D They seem to have little feel for what the public likes. 

1p 32 ‘Made in Japan: games, anime and manga’ (title) 
Which of the following questions fits as a subtitle for this article? 
A Can Japan ever be beaten? 
B Is the world ready for Japan? 
C Where did all the money go? 
D Why have they become so popular? 
E Will Japan’s creative appeal last? 

Tekst 10 

2p 33 Geef van de volgende beweringen aan of deze in overeenstemming zijn 
met deze tekst. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer in de uitwerkbijlage. 
1 Roy Grace vond het lastig om in zijn vrije tijd zijn werk los te laten. 
2 Sandy is gescheiden van Roy Grace omdat hij te veel flirtte met 

andere vrouwen. 
3 Politieagenten lopen de kans aangeklaagd te worden voor het 

gebruiken van geweld tijdens een arrestatie. 
4 Roy Grace heeft zich in zijn carrière opgewerkt van politieagent tot 

rechter. 

1p 34 Naar welke groep mensen verwijst ‘pond life’ (regel 16)? 
A obvious villains (regel 13) 
B other women (regel 15) 
C police officers (regel 18) 
D judges (regel 23) 
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1p 35 Kies bij    35    in regel 25 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A fears 
B power 
C protection 
D restrictions 

Tekst 11 

1p 36 What becomes clear about the RSC from paragraph 1? 
A It argues that the language of Shakespeare has more rhythm than 

most rap music. 
B It is hoping that rap musicians will use Shakespeare to tone down their 

aggressive language. 
C It is trying to get youngsters interested in Shakespeare by linking his 

work to rap. 
D It wants to improve the quality of rap lyrics by asking rappers to study 

Shakespeare. 

1p 37 Kies bij    37    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Consequently 
B In other words 
C On the other hand 
D Therefore 

1p 38 What makes the app designed by the RSC suitable for teenagers, 
according to paragraph 3? 
A They are used to collecting short bits of information digitally. 
B They dislike having to watch plays being performed live in a theatre. 
C They get better results when they are allowed to work individually. 
D They prefer to have music in the background when they are studying. 

1p 39 What is Jonathan Neelands’ opinion on the app according to paragraph 4? 
A He expects that its effect will only be temporary, since pupils have 

always found studying Shakespeare boring. 
B He hopes its users will appreciate Shakespeare better, though it will 

be a pity if it is used to replace teachers. 
C He sees how it can help teaching Shakespeare, but he thinks more is 

needed to turn people into fans of his work. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 12 

2p 40 In de tekst zijn vier woorden weggelaten (   a   ,    b   ,    c    en    d   ). 
 Kies voor elk gat het juiste woord uit de volgende mogelijkheden:
1 owners 
2 reports 
3 symptoms 
4 vets 
5 victims 
Noteer de nummers achter de letters in de uitwerkbijlage. 
Let op: er blijft één woord over. 

Tekst 13 

1p 41 Wat is het doel van deze tekst? 
A alarm slaan over de slechte kwaliteit van het Britse zeewater 
B bijzondere strandvondsten onder de aandacht brengen 
C leden werven voor een milieubeschermingsorganisatie 
D oproepen om mee te helpen de stranden schoon te maken 
E vervuilers aanspreken op hun onverantwoordelijke gedrag 

Tekst 14 

1p 42 Over welk apparaat is de recensent het meest enthousiast? 
A OneWheel 
B IO Hawk 
C RocketSkates R10 

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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Bijlage VMBO-GL en TL 

2021 
tijdvak 2 

Engels CSE GL en TL 

Tekstboekje 
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Tekst 1 

Adele mania 

BRISBANE Lord Mayor Graham Quirk is confident 
there will be no impact on bus commuters after the 
massive Adele concerts this weekend. Sellout 
crowds of 60,000 meant the city’s public transport 
system would struggle to ship audiences to the 
concert venue. 
 To service the biggest music event in 
Queensland’s history, council has asked drivers to 
work at the weekend. But there were concerns it 
could affect operations on Monday because drivers 
require a 10-hour break between shifts. “My 
expectation is that commuters will not experience 
impacts as a consequence of the Adele concerts,” 
Quirk said. 

Courier Mail, 2017  
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Tekst 2 

Picture not so perfect 

More pictures are being taken now 
than at any point in history, and 
some people think that our 
obsession with capturing every 
event has gone too far. You can’t 
go anywhere without seeing people 
peering through their phones at the 
world around them. Yet research 
suggests that when people take 
pictures of things instead of looking 
at them, they don’t remember nearly so well. The constant threat of being 
photographed also makes it difficult to relax. How are you supposed to 
have a nice time when a camera could be thrust in front of your nose, 
capturing you with a big mouthful of food? Besides, some people add 
effects to their photos or alter them in some way, so they’re not always 
what they seem. Instead of having real fun, people try to make sure it 
looks as though they are, just for a good snap. 

The Week Junior, 2017 
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Tekst 3 

Why teenage boys are so gawky 

1 Teenage boys really are as physically awkward as they appear, scientists 
have found. 

2  … 
3  … 
4  … 

Daily Mail, 2016 
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Tekst 4 

Cartoons Help Raise Public Awareness 

by Elena Kochenova 

The United Nations Development 
Programme recently launched 
a series of cartoons in 
Kazakhstan, that aim to show how 
easy life can be with green 5 

transportation alternatives and that 
green choices, including public 
transport and bicycles, could 
improve the environment, public 
safety and save time. The shorts 10 

are called “Choose the Transport for Life!”, “No Need for Superpowers if 
there is Supertransport!” and “Safety – It’s Easy!”.   

Nicholas Journoud, an Almaty-based French cartoonist put in his ideas 
and experience to convey the message to the widest possible audience. 
On choosing to do this work, Journoud said: “I have lived in Almaty since 15 

2006, and as a cyclist and pedestrian I could not remain indifferent to the 
problem of air pollution in the city.”  

Almaty’s Public Transport Department thinks the animations are an 
effective way to draw people’s attention to the existing problems of 
extreme air pollution in Almaty, where motorized transport accounts for 20 

80% of pollution. Visual information is normally better and easier 
perceived by the public and plays an important role in forming its opinion. 

The Astana Times, 2015 

Pagina: 59Voor 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).



 GT-0071-a-b 6 / 21 lees verder ►►►

Tekst 5 

Digital nomads returning home 

adapted from an article by Alina Dizik 

1 When Anna Wickham, 28, came back from 14 months of working as a 
digital nomad in the Philippines and Vietnam, she expected to settle back 
into her old life easily. But six months later, the Oklahoma City native is 
still re-adjusting to American ways. “It takes no time to uproot yourself, but 
inputting yourself into a social ecosystem is more difficult – I’m still at it,” 
said Wickham. 

2 After years on the road, the latest generation of digital nomads – people 
who work as they travel thanks to an increasing number of remote 
opportunities – have come back home with a message: It’s not always a 
dream to work while travelling and re-integrating can be difficult. Though 
constant travel can start out to be exciting, eventually some degree of 
isolation sets in and may lead to more serious depression. “Even keeping 
in touch virtually via video chat may not be enough since having a 
physical presence is key to warding off loneliness,” according to Sean 
Truman, another former nomad. 

3 Many digital nomads end up slowing down and eventually heading home. 
Take Taylor Pearson, 27. The digital-marketer-turned-author is now 
settled in New York, but spent almost three years travelling to Brazil, 
Vietnam and Thailand. After months of travel, he wanted to settle down to 
spend longer in each place because he was having trouble finding enough 
jobs while switching destinations. “Working in the US has made it easier 
to find new business opportunities,” he added.  

4 Because many of the digital nomads who boomerang home had never 
planned to return or come back earlier than planned, the re-entry process 
can be both time-consuming and mentally draining at first, experts say. 
Keeping up with friendships while abroad can reap benefits once you’ve 
returned, Wickham advised. She hadn’t worked hard to maintain 
friendships and since returning has had to re-invest in forging new 
relationships. Now, she tries to be in town to meet friends most weekends. 

5 Many digital nomads end up creating 
hybrid lives, between periods of travel 
and having a home base, said Victoria 
Watts Kennedy, 32, founder of the 
Bridges and Balloons blog, which 
focuses on her current travels and life 
back home. She spent more than 
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three years as a digital nomad with her now-husband and visited more 
than a dozen countries in that time. Now back home in London, she 
continues to keep a flexible schedule to travel for weeks, sometimes 
months at a time. This year, she spent two months in New Zealand with 
her husband. “It doesn’t have to be all or nothing,” she said. 

bbc.com, 2016  
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Tekst 6 

Saving whales is good for the planet and for Scotland 

adapted from an article by Ilona Amos 

1 We have recently been treated to dramatic 
pictures of a humpback whale swimming 
in the Firth of Forth. It was a magnificent 
spectacle but a fairly    9    one as 
humpbacks are relatively uncommon here. 
They were hunted to the brink of extinction 
around Scotland, but in recent years there 
has been an increase in their numbers.  

2 This is good news and a reminder of the richness of marine life in our 
seas. Scottish waters are important for whales and dolphins, being home 
to or visited by 24 of the 83 aquatic mammals. Whales are fascinating and 
their survival is important for global biodiversity. But they also have an 
   10    value. They play a major part in our growing wildlife tourism 
industry, which is worth an estimated £127 million a year. Whale-watching 
on the west coast brings in around £8 million.  

3 So it’s good to know there is an army of experts out there monitoring and 
analysing the activities of these fascinating creatures. These include the 
Scottish Marine Animal Stranding Scheme, and the British Divers Marine 
Life Rescue, a group of volunteers on call 24 hours to help marine wildlife 
that is still alive when it comes ashore. A wealth of research is also 
carried out at Scottish universities and charities such as the Hebridean 
Whale and Dolphin Trust, and Whale and Dolphin Conservation.  

4 Commercial whaling has been a thing of the past in Scotland for half a 
century, and the signs suggest whale numbers are finally beginning to 
recover. But though they might be more likely to dodge a harpoon now, 
whales today face an increasing number of other dangers. I’ve never been 
lucky enough to see a live whale. Just a dead one, a young male sperm 
whale that washed up on the shores of the Forth after a suspected 
collision with a boat. Sadly it’s a common fate. Whales also face harm 
from entanglement in fishing gear; pollution (studies of 21 pilot whales 
that beached in Scotland in 2012 showed high levels of toxic chemicals in 
their bodies); and noise disturbance from naval sonar and acoustic 
surveys of the seabed.  

5 Then there are mass strandings, which remain largely unexplained. Just 
last month more than 400 pilot whales came ashore on New Zealand’s 
South Island at a spot notorious for strandings. Around 300 of the animals 
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died. There have been various speculations as to the cause of such 
devastating events. Now research is under way to establish whether there 
could be a link with weather in outer space. Some experts believe 
magnetic anomalies and extra-terrestrial meteorological phenomena could 
disorientate the animals. If they can establish a connection, researchers 
hope that observations of solar storms could serve as an early warning 
that strandings could occur. The results should be interesting. We’ve 
banned whaling for the most part and given the animals official protection. 
Now we must do more to minimise the impact of our actions on these 
majestic ocean giants. 

scotsman.com, 2016 
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Tekst 7 

The race is on to get young minds into design  

adapted from an article by Susan Elkin 

1 Had you visited the Design Museum shop in London earlier this year with 
£10 to spend, you might have bought an intriguing children’s toy called 
Dazzle Racer. A self-propelled cylinder, it included a wind-up, elastic-
band-powered mechanism, minimal parts (all 100 per cent recycled) and 
lots of stickers. It was good fun, simple, eye-catching, nostalgic and very 
original. Designed by a group of six Year-9 and Year-10 boys from 
Finchley Catholic High School, the toy was the winning entry in the 
museum’s 2015 Design Ventura competition, which attracts hundreds of 
entries nationwide. 

2  Catherine Ritman Smith, head of learning at the Design Museum, 
explains why schools participate in this competition: “Teachers like it 
because the skills are all transferable and it helps to validate the value 
of design as a subject.” 

3  A new edition of Design Ventura starts when a single-word theme is 
announced in the summer. This year it is “Change”. Schools work with 
groups to produce imaginative design ideas for a product in simple 
materials that could sell for £10 in the Design Museum shop. Participating 
schools then register by November and eventually submit their design 
idea. Along the way there is training for teachers and mentoring for 
students from designers. The icing on the cake is when the winners see 
their design on sale in the spring of the following year.  

4  “One of the really useful things about this competition,” says teacher 
Liam Hourican, “is that there’s    18    element because the product is 
going on sale for real and the boys had to learn about budgeting and 
marketing, as well as designing their game.” 
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5  Profits go to charity. “The winning team chooses where it wants the 
profits to go,” says Ritman Smith. It costs the schools nothing to 
participate in Design Ventura; the professional designers who help out in 
the later stages of the project provide their services for free.  

6  Ritman Smith adds: “Design technology has become a tricky subject to 
make a case for, and we’ve heard of departments closing in some 
schools. We find that if pupils take part in Design Ventura in Year 9 it can 
be the trigger which leads them to opt for it at GCSE1), so we are helping 
to keep alive something which is crucial to industry and entrepreneurship.” 

The Daily Telegraph, 2016  

noot 1 GCSE = General Certificate of Secondary Education: Britse middelbare-schoolexamen
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Tekst 8 

Sean Conway swims the length of the British coastline 

HELL AND HIGH WATER 

by Sean Conway 
(Ebury Press £10.99)  

1 As usual with books about crazed adventures and 
daft derring-do, this one, about the author’s 
attempt to swim the length of the British coastline, 
begins with an account of the    20    involved. 
However, very unusual for such books and 
adventures, Sean Conway’s account is mainly 
about what he hasn’t thought of doing. 

2  Just weeks before he’s due to dive into the sea 
off Land’s End, he hasn’t done any training or 
sought any funding and has no ‘plan’ to speak of. 
Nor is this some long-held ambition of his. Indeed, 
it seems that he only thought of this ultra-long-
distance swim up the British coast because his 
attempt to cycle around the world didn’t happen as 
he’d have wished – all was going well until he had a crash and, although 
he completed the pan-global bike ride, it couldn’t get him into the 
Guinness World Records. So, the swim is meant to fill that crucial gap in 
his CV. 

3  Somehow, he manages to acquire three people to act as his support 
crew and a cut-price yacht, leaving £110 in his budget for everything else 
– supplies, equipment, the lot. Not surprisingly, there are those who tell
him he’s crazy and that he’d be best off spending his last £110 on the
medication his GP would surely be only too happy to prescribe. But on our
hero ploughs, and eventually manages to get his support crew to Land’s
End to start his Big Swim.

4 Only to discover two problems. First, there’s the temperature: ‘I slowly 
walked into the water,’ Conway recalls, ‘and was surprised at how cold it 
was.’ Right . . .Turns out the sea is not only cold, it apparently also has 
these things called tides. As he’s settling down to his first crawl, it begins 
to dawn on Conway that he’ll have to time his swims so that he’s going 
with the tide rather than against it – because even Michael Phelps1) at full 
tilt wouldn’t be a match for the current and would start to go backwards. 
Which is exactly what happens to Conway.  

5 Soon after, there’s another problem – seasickness, for Conway, as 
well as two of his support crew. There are lots and lots of other dangers 
ahead, almost all of them coming as a shock to our fearless swimmer. 
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6  Between Cornwall and the north coast of Scotland, there will be 
whirlpools, riptides, the mountainous seas off Cape Wrath, busy shipping 
lanes, a tornado warning and toxic jellyfish. Plus his scabby toe gets 
worse daily, his wetsuit doesn’t fit properly, he has to eat about 8,000 
calories a day, often in mid-swim, and the protein shakes are giving him 
wind, something dreadful. 

7  Conway’s original ‘plan’ was that he’d be swimming for two months. 
Some thousand miles of coastline, 15 miles a day, 60 days’ swimming. 
Simple! Well, not quite. His daily distance is initially so low that, by his 
new calculations, it will take him two years to reach John o’Groats. 

8  Then, amazingly, he starts to grind out the miles. More calamities lie in 
store – running out of money, losing members of his support crew – but 
Conway copes with them all. And, astonishingly, remarkably and record-
breakingly, 135 days after he walked into the surprisingly cold sea off 
Land’s End, he swims into John o’Groats’ harbour.  

adapted from an article from Daily Mail, 2015  

noot 1 Michael Phelps: Amerikaanse zwemmer die meerdere gouden olympische medailles 

heeft gewonnen 
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Tekst 9 

Made in Japan: games, anime and manga 

1 Shigeru Miyamoto, Toru Iwatani and Satoshi Tajiri 
may not be household names, but they have 
clearly left their mark on the world. They are the 
creators of Super Mario, Pac-Man and Pokemon 
respectively, and they can be said to be the 
“robber barons” of Japan’s creative industry, 
tapping the nation’s unique cultural DNA to create 
characters that have stolen hearts all over the 
world. 

2 A ministry report issued last April showed that the market size of Japan’s 
content industry, which includes ACG (animation, comics and games), as 
well as TV drama and music, in 2013 was around 12 trillion yen. The 
Japanese market for content industries may be second only to the United 
States (worth over 2.5 times more)    27    growth is slowing and the 
industry ought to increase its presence in foreign markets. 

3 It was the love for video gaming that led programmer Mr Michael Susetyo, 
28, to work as a game developer. But he is worried that Japan will not be 
able to compete with Western studios. Mr Susetyo said that English 
standards have to be raised to allow Japan to “continue to reach new 
heights at the same pace as the West.” He added: “Technology evolves 
from the spread of information, and with so much information on the 
Internet being available in English only, it takes much longer for 
information to reach Japanese developers.” This point was also raised by 
Mr Hisatsugu Kasajima, founder of the Japan arm of Czech production 
house Eallin. He attributes the lack of interest in English to an insular, 
inward-looking mindset that has led to stagnation.  

4 Hideo Uda, founder of a Japanese animation studio, noted that the anime 
industry is hindered “from becoming a major player like Disney or Pixar” 
because it uses conventional pen-and-paper methods, which he said are 
increasingly unproductive in a fast-moving industry. “As craftsmen, they 
have very good techniques. That is an advantage,” Mr Uda said. “But it is 
also a disadvantage. Innovation hardly takes place and not many people 
can be involved in the process. So it will remain a    30    without any 
cross-border collaboration.” 

5 Given that ACG is a costly business, companies are trying to diminish 
risks by sharing the burden across several stakeholders – which means 
that the future of the anime industry will lie in the hands of the financiers, 
not the creators. But these bankers have a record of not having a pulse on 
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the market. A recent example was historical anime Kono Sekai No 
Katasumi Ni (In This Corner Of The World), which was a sleeper hit in 
Japan. It failed to get financial backing and was produced only after it 
raised funds through crowdfunding. It then became an enormous success. 

adapted from an article from straitstimes.com, 2017 
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Tekst 10 

Het volgende fragment is het begin van hoofdstuk 9 van het boek Dead 
Man’s Time, over een politieagent in Brighton, geschreven door Peter 
James (2013) 

9 

Whenever Roy Grace left his front door he was always on guard. After 
over twenty years as a cop, looking around for anything unusual or out of 
place had long become second nature. It used to irritate his former wife, 
Sandy. One time, during his early days as a Detective Constable, he’d 
spotted a man slipping a handbag off the back of a chair in a crowded 5 

pub, and chased him a mile on foot. It had been the end of their evening, 
as he’d had to spend the next four hours booking the thief into custody 
and filling out forms. 
Often when he and Sandy were out for a meal, she would notice his eyes 
roving and kick him sharply under the restaurant table, hissing, ‘Stoppit, 10 

Grace!’ 
But he couldn’t help it. In any public place, he couldn’t relax unless he 
knew he was somewhere where there were no obvious villains, and no 
immediate signs of anything about to kick off. Sandy used to joke that 
while other women had to be wary of their men ogling other women, she 15 

had to put up with him ogling Brighton’s pond life. 
But there was one thing he never told her, because he didn’t want to 
worry her: he knew, like all police officers, there was always the danger of 
retribution by an aggrieved villain. Most crims accepted getting arrested – 
some saw it as part of the game; some shrugged at the inevitability; some 20 

just gave up the ghost from the moment the handcuffs were snapped in 
place. But there were a few who harboured grudges. 
Part of the reason judges traditionally wore wigs was to disguise 
themselves, so they would not be recognised later by those they had sent 
down. The police had never had such    35    . But even if they had, to 25 

someone who was determined enough, there were plenty of other ways to 
track them down.
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Tekst 11 

RSC gives Shakespeare a good rap 

adapted from an article by Nicola Woolcock 

1 The lyrical beauty of Shakespeare’s 
language does not appear to have much in 
common with the often coarse, violent and 
expletive-filled utterances of rap music. But 
the Royal Shakespeare Company (RSC) is 
drawing parallels with hip-hop to try to 
promote the Bard’s plays to today’s youth. 
It says that a ‘fun new app’ for mobile 
phones will help a new generation of young 
people relate to the playwright’s work. 

2  The ‘hip-hop Shakespeare quiz’ 
challenges teenagers to work out which 
lines are from Shakespeare and which 
from the rapper Akala. The task of 
distinguishing Shakespeare from its more 
modern lyrical counterpart is less easy 
than it first appears. Lines that the app uses from Shakespeare, for 
example, would not be out of place in a rap: “The first thing we do, let’s kill 
all the lawyers” (Henry VI, Part 2) and: “It is certain I am loved of all 
ladies” (Much ado About Nothing).    37   , lines written by Akala, younger 
brother of the rapper Ms Dynamite, sound positively Shakespearean: 
“Strange is the fruit that nourishes not the vein” and “How is this more 
sophisticated than savagery”. 

3  The app is being downloaded by schools to coincide with the start of 
term in just over a week. It is aimed at teenagers accustomed to 
‘snacking’ on online content, whose attention spans may initially be too 
short for a play. Users can lip-sync lines and star in a ‘dubsmash’ style 
video, where their phone records them mouthing famous quotes while a 
voiceover makes them sound more Shakespearean. The app also allows 
users to mix Shlomo [a beatboxer] with Shakespeare to create a 
shareable track, and to guess what Shakespeare lines mean.  

4  Jonathan Neelands, associate dean of creativity at Warwick Business 
School, said that using modern cultural reference points like hip-hop 
would “stress the musicality and rhythm of Shakespeare’s words better 
than the deadly dull read-around the class”. He added: “One concern for 
me is whether the app will excite users with the power of the plays to be 
performed and enjoyed as plays. Having Shakespeare as a choice in your 
life often depends on having a passionate teacher or family member who 
teaches you how to enjoy his work.” 

The Times, 2015 
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Tekst 12 

Avoid muddy walks 
by Miles Dilworth 

Dog owners have been 
warned not to walk their pets 
in muddy areas following the 
rise of a mysterious deadly 
disease. Alabama rot, which 
kills 80 per cent of affected 
animals, is set to claim a 
record number of    a    this 
year. The illness often goes 
undetected until it is too late 
as initial    b    appear simply 
as cuts and sores on a pet’s 
legs. 
 Little is known about the disease and its rise has baffled    c   , who 
have not yet found an effective treatment for it. Cases have increased 
since it arrived in the UK in 2012, when there were six cases. This grew to 
19 in 2016 and 40 in 2017. This year there have been 29 cases already. 
 Infections seem to occur in muddy areas, although this is yet to be 
proven, so    d    should wash their dogs if they walk in mud. The Dogs 
Trust advises the following: ‘Where possible, stick to dry paths and keep 
your dog out of muddy or wet areas… check their legs for any lesions or 
wounds.’ 

Daily Mail, 2018  
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Tekst 13 

Pristine Beaches 

What do an unbroken lightbulb, a telegraph pole weighing one tonne and 
a scaffold clamp from World War II have in common? The answer is that 
these items have all been washed up on British beaches. Waste materials 
in our seas have a far-reaching impact, not only for marine life – with 
hundreds of species eating or becoming entangled in litter – but also for 
the tourism and fishing industries. With beach cleans and littering-
surveying programmes taking place countrywide, there are lots of 
opportunities to put on strong gloves and head for the coast to help out. 
For more about the Marine Conservation Society and its events all over 
the UK, visit mcsuk.org. 

Country Living, 2017  
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Tekst 14 

Roll With It! 
OneWheel 
Top Speed: 15 mph 
Range: 7 miles 
Charging Time: 20 minutes 

This 30-inch-long board with a huge wheel 
suspended in the middle might seem like an 
accident waiting to happen. But cruising on 
the OneWheel is not as daunting as it might 
look, thanks to a gyroscope and 
accelerometer embedded in the platform. 

That said, the OneWheel is challenging to get the hang of. It took me 
about two very fraught minutes to get comfortable enough to inch forward 
on my own. Ten minutes later I was able to make tentative wide turns. 
Before long, though, I got it. The 11-inch air-filled tire, I discovered, flies 
over rough road and sand with barely a hiccup.  
$1,499, rideonwheel.com 

IO Hawk 
Top Speed: 6.2 mph 
Range: 12 miles 
Charging Time: 3 hours 

The IO Hawk is like the Segway – just stand 
and lean – but you don’t look as dorky on 
one. Unlike Segway, the IO Hawk has no 
dignity-abusing handle poking up.  
Each wheel can be controlled separately (It’s 

like having two gas pedals), so I had no trouble making tight turns. And 
since the wheels can spin forward and backward, twirling in place is very 
easy. A few seconds after hopping on, I was whizzing around with 
confidence as the electric motor whirred beneath me. This is what it would 
feel like to have wheels for feet. 
Before long, I was hooked. I’d even look for excuses to roam the office 
with it. It’s a great way to get to the water cooler and back.  
$1,800, iohawk.com 
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RocketSkates R10 
Top Speed: 12 mph 
Range: 10 miles 
Charging Time: 2.5 hours 

Yes, these self-propelled roller skates were 
inspired by Road Runner cartoons in which 
Wile E. Coyote supercharges his roller skates 
using dynamite. Thankfully, these use 55-watt 
motors. 
After you step into the RocketSkates and 

buckle them over your shoes, you begin as you would with traditional 
skates: push off on your dominant foot. Once both skates are rolling, you 
can activate their motors by tilting your foot forward. To brake, lean back 
on your heels. 
Sounds easy enough, but it took me about an hour to feel steady on my 
motorized feet. Two motors is a lot to keep track of – which I realized 
when my feet would pull in different directions if I went duck-toed. You 
don’t need skating experience, but it is definitely helpful to have clocked 
time at the roller rink. 
$699, actonglobal.com 

Wall Street Journal, 2015 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2021 

Engels CSE GL en TL 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

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 

1 A B C D 

Tekst 2 

2 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

Tekst 3 

3  ..................................................................................................................  

Tekst 4 

4 1  ...............................................................................................................  

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

Tekst 5 

5  ..................................................................................................................  

6 A B C D 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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7 1  Anna Wickham:  .....................................................................................  

2  Sean Truman:  .......................................................................................  

3  Taylor Pearson:  .....................................................................................  

8 A B C D 

Tekst 6 

9 A B C D 

10 A B C D E 

11 A B C D 

12  ..................................................................................................................  

13 A B C D 

14  ..................................................................................................................  

Tekst 7 

15 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

16 A B C D 

17 A B C D 

18 A B C D 

19 A B C D 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Tekst 8 

20 A B C D 

21 A B C 

22 A B C D 

23  ..................................................................................................................  

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

24 A B C D 

25 A B C D 

Tekst 9 

26 A B C D 

27 A B C 

28 A B C D 

29 A B C D 

30 A B C D 

31 A B C D 

32 A B C D E 

Tekst 10 

33 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
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34 A B C D 

35 A B C D 

Tekst 11 

36 A B C D 

37 A B C D 

38 A B C D 

39 A B C 

Tekst 12 

40 a ………………………………… 

b ………………………………… 

c ………………………………… 

d ………………………………… 

Tekst 13 

41 A B C D E 

Tekst 14 

42 A B C 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2021 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 3 
 

 3 maximumscore 1 
c-a-b 
 
Opmerking 
Voor iedere andere volgorde geen scorepunt toekennen. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Tekst 4 
 

 4 maximumscore 2 
• (The) shorts (regel 10) 1 
• (the) animations (regel 18) 1 
 
 

Tekst 5 
 

 5 maximumscore 1 
people who (alinea 2) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste definitie (deels) verder is 
overgenomen of de juiste definitie op een andere manier is aangewezen. 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 2 
1 Anna Wickham: b 
2 Sean Truman: c 
3 Taylor Pearson: a 
 
indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien een of geen goed 0 
 

 8 C 
 
 

Tekst 6 
 

 9 A 
 

 10 A 
 

 11 A 
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Vraag Antwoord Scores 

GT-0071-a-c 7 lees verder ►►►

 12 maximumscore 1 
4/vier 
 
Opmerking 
Het scorepunt ook toekennen wanneer het getal vier ontbreekt, maar de 
volgende vier elementen zijn opgeschreven: 
 botsingen met een boot  
 verstrikt raken in vistuig  
 vervuiling  
 geluidsoverlast. 
 

 13 D 
 

 14 maximumscore 1 
(alinea) 2 
 
 

Tekst 7 
 

 15 maximumscore 1 
1 onjuist 
2 onjuist 
 
indien twee goed  1 
indien een of geen goed 0 
 

 16 D 
 

 17 A 
 

 18 A 
 

 19 C 
 
 

Tekst 8 
 

 20 D 
 

 21 B 
 

 22 C 
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Vraag Antwoord Scores 

GT-0071-a-c 8 lees verder ►►►

 23 maximumscore 1 
voor een antwoord met de volgende strekking: 
Hij ging achteruit (door de stroming). / Hij kwam/zwom niet vooruit (door de 
sterke stroming). 
 
Opmerking 
Voor een antwoord als “Hij zwom tegen de stroom in” geen scorepunt 
toekennen. 
 

 24 B 
 

 25 C 
 
 

Tekst 9 
 

 26 C 
 

 27 B 
 

 28 D 
 

 29 C 
 

 30 A 
 

 31 D 
 

 32 E 
 
 

Tekst 10 
 

 33 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
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Vraag Antwoord Scores 

GT-0071-a-c 9 lees verder ►►►

 34 A 
 

 35 C 
 
 

Tekst 11 
 

 36 C 
 

 37 C 
 

 38 A 
 

 39 C 
 
 

Tekst 12 
 

 40 maximumscore 2 
a 5 
b 3 
c 4 
d 1 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
Opmerking 
Als in plaats van het nummer het juiste woord is opgeschreven, 
scorepunt(en) ook toekennen. 
 
 

Tekst 13 
 

 41 D 
 
 

Tekst 14 
 

 42 B 
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 GT-0071-a-c 10 lees verder ►►►

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van de alfabetische eerste vijf kandidaten voor wie het tweede-tijdvak-

examen de eerste afname is én  
 de scores van alle herkansende kandidaten. 
Cito gebruikt beide gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor 
dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 28 juni te accorderen.  
 
Ook na 28 juni kunt u nog tot en met 1 juli gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
derde tijdvak 
Ook in het derde tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw derde-tijdvak-kandidaten de scores 
uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Courier Mail, 2017 
tekst 2 The Week Junior, 2017 
tekst 3 Daily Mail, 2016 
tekst 4 The Astana Times, 2015 
tekst 5 bbc.com, 2016 
tekst 6 scotsman.com, 2016 
tekst 7 The Daily Telegraph, 2016 
tekst 8 Daily Mail, 2015 
tekst 9 straitstimes.com, 2017 
tekst 10 Dead Man’s Time, Peter James, 2013 
tekst 11 The Times, 2015 
tekst 12 Daily Mail, 2018 
tekst 13 Country Living, 2017 
tekst 14 Wall Street journal, 2015 
 
 
 
 

einde  
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GT-0071-a-21-2-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2021-2 
 

Engels vmbo-GL en TL  
 
Centraal examen vmbo-GL en TL 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL,  
 
Bij het centraal examen Engels vmbo-GL en TL: 
 
 
Op pagina 8, bij vraag 23, moet de Opmerking geschrapt worden. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels vmbo-GL en TL. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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GT-0071-a-21-2-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2021-2 
 

Engels vmbo-GL en TL  
 
Centraal examen vmbo-GL en TL 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL,  
 
Bij het centraal examen Engels vmbo-GL en TL: 
 
 
Op pagina 8, bij vraag 23, moet de Opmerking geschrapt worden. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels vmbo-GL en TL. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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Examen VMBO-GL en TL 

2021 

Engels CSE GL en TL 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

GT-0071-a-21-3-o

tijdvak 3 
donderdag 8 juli 

13.30 - 15.30 uur 
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GT-0071-a-o 2 / 10 lees verder ►►►

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 Welke uitspraak geeft de hoofdgedachte van deze tekst weer? 
A Er zijn meer leugenaars dan eerlijke mensen. 
B Glashard kunnen liegen is nog een hele kunst. 
C Leugenaars zijn het beste in het herkennen van leugens. 
D Mensen die veel liegen verliezen de waarheid uit het oog. 

Tekst 2 

1p 2 ‘the man was (…) released with a caution’ (alinea 2) 
 Geef aan of de volgende personen het eens zijn met de manier

waarop dit incident is afgehandeld.
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer in de uitwerkbijlage. 
1 some animal conservationists (alinea 2) 
2 The rural crime unit spokesperson (alinea 3) 

1p 3 Kies bij    3    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A is a modern phenomenon 
B is increasing alarmingly 
C is no longer allowed 
D is not taken seriously 
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GT-0071-a-o 3 / 10 lees verder ►►►

Tekst 3 

1p 4 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] In reaction to the protests, Headmistress Nicola Haddock apologized
in a letter to parents, admitting ‘mistakes were made’ at the event and that
all children should have had the same amount of time enjoying the
celebrations.

[b] She added: ‘Even prisons don’t punish you twice. Imagine getting ten
years for a crime and then two days before you get out they give you
another ten years.’

[c] The punishment applied to children who did not have the school’s
‘always badge’, given to the best-behaved pupils, but furious parents said
they had paid the same £10 fee for the party as everyone else. Kelly
McCarthy, whose child attends the school, said students had already been
disciplined for misbehaviour over the past year with detentions and
missed playtimes.

Tekst 4 

1p 5 Kies bij    5    in de tekst de juiste zin uit de gegeven mogelijkheden. 
A Camera phones are capable of producing better pictures than regular 

cameras. 
B Modern technology makes it easier to look back on important 

occasions. 
C People live their lives looking through a screen instead of enjoying the 

moment. 

Tekst 5 

1p 6 ‘Paichit was so malnourished that the shape of his ribs was visible from 
beneath his sagging skin.’ (alinea 1) 
 In welke alinea wordt duidelijk wat de mogelijke oorzaak hiervan is?
Noteer het nummer van deze alinea in de uitwerkbijlage.
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GT-0071-a-o 4 / 10 lees verder ►►►

1p 7 What becomes clear about Sumatran elephants in paragraph 2? 
A They are hard to recognise in the wild. 
B They are too small to fight off predators. 
C They form a threat to human settlements. 
D They will probably vanish as a species. 

1p 8 Geef van de volgende beweringen aan of deze overeenkomen met 
alinea 3. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer in de uitwerkbijlage. 
1 Om milieuschade tegen te gaan, worden op Sumatra nieuwe bossen 

aangelegd. 
2 Er is een jachtverbod nodig om te voorkomen dat de wilde dieren op 

Sumatra uitsterven. 

1p 9 ‘the problem of human-elephant conflicts in Sumatra’ (alinea 4) 
 Welke zin uit een eerdere alinea beschrijft het probleem dat olifanten

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

1p 10 What is the main purpose of elephant “rangers”, according to  
paragraph 4? 
A to help farmers with the heavy work on plantations 
B to prevent settlements from being invaded by elephants 
C to show the population that elephants need protection 
D to trap wild elephants so they can be captured and trained 

1p 11 What becomes clear about the CRU from paragraph 5? 
A It is not always successful in its attempts to set elephants free. 
B It lacks the money to give the elephants all the care they need. 
C It needs more animals for the program to become interesting. 
D It tries to prevent caretakers from bonding with the rescued animals. 

Tekst 6 

1p 12 Kies bij    12    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden.  
A but can their powers be controlled so that the whole world can benefit 

from them? 
B but could they also be used to explain physics, engineering and 

graphene to students? 
C but do we need scientists doing research to find out why the public 

likes them? 
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GT-0071-a-o 5 / 10 lees verder ►►►

1p 13 ‘His book, Secrets of Superhero Science’ (paragraph 2) 
How can this book best be described, judging from paragraphs 2, 3 
and 4? 
A It explains why the amusement industry needs scientific support. 
B It introduces scientific innovations developed by superheroes. 
C It presents serious scientific information in a different but effective 

way. 
D It shows how recent scientific research is made popular by certain 

films. 

2p 14 In dit artikel wordt informatie gegeven over het boek Secrets of Superhero 
Science en de schrijver van dit boek.  
 Vanaf welke alinea beginnen de volgende delen?
Schrijf het nummer van de alinea achter de letter in de uitwerkbijlage.
a aanleiding dat een wetenschapper een film kan gebruiken als 

hulpmiddel 
b concrete voorbeelden van mogelijke toepassingen van ‘krachten’ van 

superhelden 
c verdediging tegen kritiek dat de aanpak niet deugt  

1p 15 Kies bij    15    in alinea 8 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A are supporters of 
B do not agree with 
C try to ignore 
D would like to copy 

1p 16 ‘The science behind superheroes’ powers’ (titel) 
 In welke alinea wordt duidelijk dat sommige in de films getoonde

krachten niet wetenschappelijk te onderbouwen zijn?
Noteer het nummer van deze alinea in de uitwerkbijlage. 

Tekst 7 

1p 17 ‘When Halima Aden was six, a western woman visited Kakuma’ 
(paragraph 1) 
Why was this visit important for Halima Aden? 
It made her realise 
A she had been lucky to get the chance to go and live in America. 
B she wanted to tell others how much her faith meant to her. 
C she would also like to become an inspiring example to others. 
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1p 18 ‘she entered the Miss Minnesota USA beauty pageant’ (alinea 2) 
 In welke zin verderop in alinea 2 worden de redenen genoemd die

Halima Aden had om zich aan te melden voor deze wedstrijd?
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 

1p 19 What becomes clear about Halima Aden’s influence on the modelling 
world in paragraph 3? 
A Her popularity has changed the procedures that are used to select 

new girls. 
B Her religious background has made the job more acceptable for girls 

from various beliefs. 
C Her success has opened up the demand for more diversity on the 

catwalks. 
D Her uncommon requests can help improve the conditions for other 

models. 

1p 20 What is the main point made in paragraph 4? 
A Halima hopes the treatment of refugees will improve. 
B Halima prefers society to be fair and equal. 
C Halima wants to forget that she grew up in poverty. 

1p 21 Welk voordeel ervaart Halima van lichaams-bedekkende kleding in haar 
beroep, volgens alinea 5?  
Geef antwoord in het Nederlands. 

Tekst 8 

1p 22 ‘setting up a register of designer dogs to go alongside its one of 
purebreds’ (paragraph 1) 
Which possible result of this initiative is mentioned in the text? 
A Breeders will try to sell imperfect puppies. 
B Crossbreeds will become more expensive. 
C Pedigree dogs will become very rare. 
D Purebred dogs will only be used for breeding. 

1p 23 ‘the cultural shift’ (alinea 2) 
Welke van de volgende citaten uit alinea 1 legt uit wat hiermee wordt 
bedoeld? 
A ‘the governing body for all canine activities’ 
B ‘a register of designer dogs’ 
C ‘the changing tastes of dog owners’ 
D ‘anger from Kennel Club members’ 
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1p 24 What is the function of paragraph 3? 
A It adds new information to paragraph 2. 
B It contradicts claims made in paragraph 2. 
C It highlights the main point of paragraph 2. 

1p 25 Kies bij    25    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A For example 
B However 
C On top of that 
D Therefore 

2p 26 ‘the proposals’ (alinea 1) 
 Geef van de volgende personen aan of deze wel of niet positief is over

het voorstel van de Kennel Club.
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer in de uitwerkbijlage. 
1 Gerald King (alinea 2) 
2 Jean Lanning (alinea 4) 
3 Sharon Robson (alinea 5) 
4 Caroline Kisko (alinea 6) 

Tekst 9 

1p 27 What becomes clear about Aileen in paragraph 1? 
A Her family prefer keeping quiet about the fact they are wealthy. 
B Her nationality limits her chances of finding a job in tourism. 
C She has started a prosperous commercial internet enterprise. 
D She lacks the means to be able to travel abroad on her own. 

1p 28 Which of the following sentences connects paragraph 2 to paragraph 3? 
A Having friends in high places finally made things possible for me. 
B It is difficult to achieve anything without the support of relatives. 
C Leaving behind those you love is easier said than done. 
D Meeting those travellers inspired me to follow my heart’s desire. 

1p 29 ‘life circumstances should never hinder us from going after our dreams’ 
(alinea 3) 
 Hoeveel verschillende hindernissen noemt Aileen in alinea 3?
Noteer het aantal hindernissen in de uitwerkbijlage.

1p 30 Which of the following is in line with the contents of paragraph 4? 
A Accept that there will be some setbacks. 
B Avoid showing too much enthusiasm. 
C Believe in yourself and hope for the best. 
D Prepare well before taking a next step. 
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1p 31 Kies bij    31    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A to ask for a permanent position at their company 
B to avoid being paid developing-world prices for my skills 
C to network with relevant entrepreneurs and experienced people 

1p 32 There are different types of nomads (people who travel a lot).  
Which of the following descriptions fits Aileen’s lifestyle? 
A Corporate Nomad: someone who works abroad for a company in 

exchange for leave periods at home. 
B Digital Nomad: someone who depends on technology to earn a living, 

operating in an international setting. 
C Phase Nomad: someone who travels around for only 1-3 years to take 

advantage of what they can do with their youth. 
D Traditional Nomad: someone who has a job that enables travel 

sprees such as being a tour guide, a pilot, etcetera. 

2p 33 ‘Travelling with a powerless passport’ (titel) 
In de eerste zin van alinea 1 legt Aileen uit waarom ze haar paspoort 
‘powerless’ noemt. 
 In welke twee andere alinea’s stipt ze nog eens aan dat het lastig is

om met een Filipijns paspoort te reizen?
Noteer de nummers van deze twee alinea’s. 

Tekst 10 

1p 34 ‘a married couple who were arrested in 1958 because he was white, she 
was not’ (alinea 1) 
 In welke zin verderop in de tekst staat een benaming voor een

huwelijk tussen mensen met een verschillende huidskleur?
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 

1p 35 Which of the following about Mildred and Richard is not true, based on 
paragraph 2? 
A They lived in the wrong place at the wrong time. 
B They tried to escape the law of their home state. 
C They wanted to lead the fight against racial injustice. 

1p 36 What is the main goal of paragraph 3? 
A to make clear that Loving is a touching movie that is worth watching 
B to outline the plot of Loving for people interested in watching it 
C to stress the importance of a movie about racism such as Loving 
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1p 37 What aspect of the movie is praised in paragraph 4? 
A its courageous choice of subject 
B its realistic portrayal of everyday life 
C its surprising and exciting storyline 
D its typically American character 

1p 38 Which of the following descriptions fits the movie Loving, according to this 
text? 
A It is a classic crime story with an unusual twist. 
B It is a documentary about racial issues in America. 
C It is a love story of political importance, based on true facts. 
D It is a traditional country legend, presented as a romantic drama. 

Tekst 11 

1p 39 Kies bij    39    in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A actually quite mild 
B legally justifiable 
C out of proportion 
D under investigation 

Tekst 12 

1p 40 What is the main point made in this article? 
A Additives can transform chocolate into a more wholesome product. 
B A reduction of sugar in chocolate is ineffective if people eat more of it. 
C Dark chocolate contains fewer calories than people think. 
D People should cut out milk chocolate from their diets. 

1p 41 Kies bij    41    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A For example 
B In addition 
C Still 
D Therefore 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 13 

1p 42 Wat is het doel van de ‘International Female Ride Day’? 
A aandacht vragen voor de positie van vrouwen wereldwijd 
B als vrouwen onder elkaar genieten van het motorrijden 
C geld inzamelen voor een Zuid-Afrikaans project voor vrouwen 
D protesteren tegen de mannencultuur in de motorwereld 

Tekst 14 

1p 43 Naar welk restaurant moet je gaan als je iets bijzonders en verrassends 
wilt eten, volgens Wolfgang Puck? 
A Matsuhisa 
B Maude 
C The Fountain Room  
D Ray’s & Stark 
E Gjelina 

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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Bijlage VMBO-GL en TL 

2021 
tijdvak 3 

Engels CSE GL en TL 

Tekstboekje 

Pagina: 103Voor 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).



 GT-0071-a-b 2 / 20 lees verder ►►►

Tekst 1 

BEHAVIOUR 

It takes one to know one 

If your partner was late for dinner and 
blamed a delayed train, could you tell 
if they were not telling the truth? 
Chances are, you couldn’t – it’s been 
found that most of us are pretty bad 
at spotting a liar. So what makes 
someone a good lie-detector? It’s not 
down to IQ or emotional intelligence 
(research has found that people high 
in the latter think they are better at 
spotting fibs/untruths than they really are). No, it’s about being a good liar 
yourself. Researchers gave people 20 seconds to give their real opinion 
or a false one to a group of strangers. People whose lies were harder to 
spot were often better at detecting others’ lies. 

Psychologies Magazine, 2012 

Pagina: 104Voor 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).



 GT-0071-a-b 3 / 20 lees verder ►►►

Tekst 2 

Fowl play 

1 A man who saw a heron pluck a duckling from the 
water in front of him and swallow it whole, decided 
to intervene and save the life of the duckling, by 
killing the heron and pulling the baby bird, still 
alive, from its stomach. 

2  Witnesses called the police and the man was 
questioned by officers but released with a caution. 
The decision not to prosecute the heron killer has 
caused anger among some animal 
conservationists. All wild birds are protected under 
the Wildlife and Countryside Act, with fines or 
prison sentences for anyone killing or attempting 
to kill one. So they questioned why the police had 
allowed the man to escape with just a caution. 

3  The rural crime unit spokesperson tweeted: “These decisions are 
never taken lightly and a number of factors are addressed. This was a 
vulnerable elderly man, who confessed voluntarily to the action with no 
previous convictions.” 

4  This answer did not hold water with some. Lee Dingain, active member 
of a charity supporting shorebird conservation, said: “Utterly ridiculous! 
The man was not too elderly to kill a protected bird. The heron is the 
vulnerable one. Decisions like this make clear wildlife crime    3   .” 

The Times, 2018 
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Tekst 3 

No party for the ‘naughty’ 

By Richard Marsden 

1 A SCHOOL has kept ‘naughty’ children indoors while other pupils kicked 
off celebrations outside at the end-of-term party. Arden Primary School 
separated Year 6 pupils and let ‘good’ students enjoy ice cream and 
inflatable toys in the sunshine, but the rest were forced to sit and watch 
for the first few hours. 

2 … 
3 … 
4 … 

Daily Mail, 2018 
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Tekst 4 

Capture the moment 

   5    Now, instead of having to strain to 
remember an event, we can scroll through 
our phones and find images to refresh our 
memories. People have always relied on 
memory aids. A memento, such as a 
souvenir from a holiday, doesn’t replace 
our memory, but enhances it, just like a 
photo. Besides, photographs are better 
than memories. Over time, our memories 
change and fade. Nowadays, with our 
mobile phones, we can take pictures at 
every opportunity. 

The Week Junior, 2017 
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Tekst 5 

Paichit – a Sumatran baby elephant 

1 Pushing on 400 kilograms, baby Paichit knows when it’s feeding time. He 
lets out an appreciative bellow, a rumbling baby elephant purr from his 
patch in the Sumatran jungle, as soon as his mahout (keeper) Julkarnaini 
approaches bucket in hand. “He’s getting much healthier,” observes 
Julkarnaini. When he was discovered, Paichit was so malnourished that 
the shape of his ribs was visible from beneath his sagging skin. 

2 Paichit is one of a tiny subspecies of the Asian elephant, the Sumatran 
elephant, which has declined by a devastating 80% in 25 years. At best, 
there are only 2,800 left. In 2012 the classification of Sumatran elephants 
was changed from “endangered” to “critically endangered” and the WWF 
estimates they are not likely to survive in the long term. 

3 The number one problem is habitat loss as a result of deforestation. The 
island’s elephants end up tramping through villages and plantations, 
eating the spiky oil palm fruit, unwittingly guzzling up the local community 
income and causing chaos and destruction. They have lost nearly 70% of 
their habitat in one generation. Over the past two decades Sumatra’s rich 
rainforests have been decimated to make way for timber and palm oil 
plantations, and the natural habitat of native species such as Sumatran 
elephants, tigers and rhinos has been gutted. 

4 The Indonesians are focusing on ways of dealing with the problem of 
human-elephant conflicts in Sumatra. In Aceh an elephant conservation 
response unit (CRU) has been running for several years, where captive 
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elephants are trained to memorise a series of commands and then 
employed in the field to chase wild elephants deep into the forest, and out 
of harm’s way. Across Aceh there are seven CRUs and 34 elephant 
“rangers”. 

5 Could Paichit become an elephant ranger in the long-term? At the 
moment releasing him back into the wild would be too risky. In the last five 
years two other baby elephants rescued and treated at the CRU centre 
failed to make it. Paichit has grown healthier and calmer under 
Julkarnaini’s watchful care, but the centre needs to provide opportunities 
for him to socialise. Elephants are deeply social creatures, and their 
emotional well-being is just as important as it is to humans. 

theguardian.com, 2017 
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Tekst 6 

The science behind superheroes’ powers 

adapted from an article by Dick Ahlstrom 

1 Spider-Man flies across the city on his spider silk, one of a number of 
special powers acquired after the bite of a radioactive arachnid. Tony 
Stark has no superhuman powers, but when he dons his Iron Man suit, 
advanced technology enables him to perform like a superhero. These and 
many other superheroes make for great entertainment,    12   . 

2  Dr Barry Fitzgerald uses these comic-book characters and the films 
they inspire to provide a powerful method for teaching complex science. 
His book, Secrets of Superhero Science, demonstrates the science 
behind their superpowers, but also highlights when the reality of science 
cannot keep up with the cinematic powers of computer-generated imagery 
(CGI). 

3  Fitzgerald is based at Eindhoven University of Technology in the 
Netherlands, where he is a postdoctoral researcher in the department of 
chemical engineering and chemistry. “I am a huge fan of superheroes, 
always have been. I saw my first Superman film in 1978 and once I saw 
that, that was it.” Science and science-fiction first merged for him when he 
started to run a science learning centre for undergraduates at the 
University of Limerick and realised the educational potential of 
superheroes. 

4  He began giving talks at universities and, in January 2015, gave 25 
talks for secondary school students in one week. “I had one slide on the 
character Hawkeye and got so much enthusiasm about him I wrote a full 
chapter about Hawkeye,” he says. 
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5  Hawkeye, a Marvel character, has no superhuman powers, but he 
does have exceptional eyesight, far better than normal vision and akin to 
what a hawk would see. This in turn allowed Fitzgerald to talk about the 
structure of the eye and photo receptor cells and the science behind 
Hawkeye’s vision. “It boils down to him having more photo receptor cells 
than we do,” says Fitzgerald. “He could have as many as a hawk, allowing 
him to see a rabbit during the day from 2km away.” He also talks about a 
company developing bionic lenses that could bring our vision up to better 
than 20-20. 

6  Iron Man, another popular character he discusses, wears a metal suit 
that includes a propulsion system. So he can fly, but this makes the suit 
very, very hot. “The only way I can see him dealing with that is the 
introduction of materials that convert waste thermal energy into electrical 
energy,” Fitzgerald says. “These materials do exist and are being used in 
car exhaust systems to convert heat to energy, which can be used to 
power on-board computer control systems.” 

7  As far as Spider-Man’s powers go, scientists are now working to use 
spider silk – one of the toughest substances on the planet – to create 
bullet-proof technologies and lightweight but strong parachutes. 

8  There are bound to be scientists who    15    Fitzgerald’s approach, 
which takes fictional science and treats it as real, but no one has 
challenged him on it yet. “The primary aim is to encourage students to 
take up a career in science,” he says. “All the science in the book is 
completely accurate. It may kick-start an interest in a career choice they 
had not considered. If I convince one person to do science, I have already 
won.” 

The Irish Times, 2016 
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Tekst 7 

Muslim model Halima Aden 

1 When Halima Aden was six, a western 
woman visited Kakuma, the United Nations 
refugee camp in Kenya in which she had 
been born. “Just by being there, she made 
my people light up,” says Aden. “She was 
asking them questions, finding out what they 
needed, making them feel like they hadn’t 
been forgotten. Seeing the effect that she 
had changed something in me; it made me 
want to make some sort of a difference with 
my life. To have that sort of effect.” Today, 
the 20-year-old model – a naturalised 
American since the family made the move to 
Minnesota when she was seven years old – 
is making history. 

2  November 2016 she entered the Miss Minnesota USA beauty pageant. 
Although she did not win, she went on to become the first hijab-wearing 
model to be signed to the model agency IMG. She has shot covers for 
several magazines (Vogue Arabia, Grazia and Allure among them), 
fronted campaigns for brands such as Nike and American Eagle and 
walked catwalks. “I have an opportunity, through my modelling, to change 
the way that Muslim women are viewed, to give them a platform to have 
their voices heard,” she says. Still, Aden insists that when she decided to 
enter the Miss Minnesota USA pageant it was not for political reasons. 
The appeal was twofold: girls placed in pageants can get scholarships for 
their college education and the winner usually goes on to forge 
relationships with charitable organisations. 

3  Aden’s presence at the shows has already had a subtle influence on 
the culture and attitudes that attend the job of modelling itself. Her faith 
dictates unique requirements including a cordoned-off dressing room, a 
chaperone accompaniment at all times and female-only hair and make-up 
stylists. In a business where models are expected to change in full view of 
scores of strangers, she’s hopeful that her needs might indirectly bring 
about a shift in attitude, helping brands to see all models as individuals. 

4  Her faith, and the way that she chooses to dress to express her 
beliefs, have always been secondary to who she is. “I’ve never let my life 
be ruled by segregation,” she says. “Jocks, Muslims, swimmers, dancers, 
they’re all the same to me,” says the girl who had never experienced 
discrimination before she came to America. “In the camp, there were no 
cliques. Race didn’t matter, gender didn’t matter, religion didn’t matter. 
When life is stripped back to its barest essentials, everyone is one and the 
same.” 
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5  A hard worker from the age of 16 (she worked as a hospital aide to 
support her studies), Aden is ambitious to make her mark on the world. 
Working as a Muslim model in the industry has given her a fascinating 
perspective on the physical scrutiny most other models are put under.  
“I am a hijab-wearing model so I don’t have to worry about ‘You’re too 
skinny’, ‘You’re too fat’, ‘Look at her hips’, ‘Look at her thigh gap’. And 
everyone I work with falls over themselves to accommodate my specific 
needs. I mean, what other young model gets to have someone with them 
at all times, looking after their interests?” 

FT Weekend, 2017 
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Tekst 8 

Kennel Club may welcome puggles and labradoodles 

1 The Kennel Club – founded in 1873 as 
the governing body for all canine 
activities, including breeding and 
shows – is considering setting up a 
register of designer dogs to go 
alongside its one of purebreds. It says 
this would provide it with a way of 
regulating the health and sale of 
crossbreeds, while allowing it to 
respond to the changing tastes of dog 
owners. But the proposals have been 
met with anger from Kennel Club members who fear it will serve to 
encourage unscrupulous breeders to charge exorbitant prices for  
non-pedigree dogs. 

2  Gerald King, of the Kennel Club’s general committee, said: “If the 
Kennel Club is to represent all dogs and have credibility with the 
Government and the wider public, it must consider the cultural shift and 
large increase in crossbred dogs over the last few years.” Recognising 
crossbreeds would allow the Kennel Club to provide detailed information 
about the ancestry and health test results of the animals, as it currently 
does for pedigrees. 

3  Some cross breeding is done to help eradicate problem characteristics 
and health defects, such as hair shedding or joint and bone disorders. 
   25   , it can also introduce new problems into the resulting breed. The 
behaviour of crossbreeds can be harder to predict and they can carry 
inborn defects if both parents are carriers of one or more of the same 
genetic problems. 

4  Opponents of the idea say the Kennel Club should be encouraging the 
public to buy purebreds, rather than spend money on dogs whose health 
and characteristics are less easily controlled. Jean Lanning, a former 
breeder and leading dog show judge, said: “A register of crossbreeds will 
only encourage unscrupulous breeders to charge even greater sums than 
they do already on the basis that what they are selling is a designer dog. 
The Kennel Club should really be going out to reassure the public that the 
best thing to do is buy a purebred which has had all the health checks, 
instead of a crossbreed which is unlikely to have undergone such rigorous 
testing.” 

5  Other Kennel Club members have criticised plans for a crossbreeds 
register. Sharon Robson, a breeder of long-coat Chihuahuas, from 
Newcastle upon Tyne, said: “It makes a mockery of everything most 
reputable pedigree breeders try to do.” 
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6  The Kennel Club said it is considering the register precisely to tackle 
some of the problems raised by its members. Caroline Kisko, Kennel Club 
Secretary, said: “Our primary concern is to ensure that all dogs live 
healthy, happy lives, and if the Kennel Club, as a not-for-profit 
organisation, registers crossbreeds we can help to encourage responsible 
breeding.” 

The Sunday Telegraph, 2015 
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Tekst 9 

Travelling with a powerless passport 

adapted from an article by Aileen Adalid 

1 As a Philippine citizen I can only visit a few countries 
visa-free, and I was brought up to believe that world 
travel is a luxury meant only for the privileged, the 
rich or the retired. Yet, in my early 20s, I’ve visited 
more than 15 countries in two years, all while building 
a profitable and stable online business that funds my 
lifestyle and enables me to work less than three hours 
a day. 

2 When I was 21 years old, and working for a big 
investment bank, earning very little money as a new graduate, I met three 
strangers who asked for directions to their hostel. We started chatting, 
and ended up talking for the rest of the night. They were full of travel 
stories, and I was captivated by the way their eyes lit up as they talked 
about their adventures. They had an excitement for life and a confident 
aura that I hadn’t previously encountered – they seemed to believe 
everything was possible. 

3 That same year, I quit my job to travel the world. I had little to no money, 
definitely not enough to travel through wealthy European countries or in 
the US. On top of that, I had to convince my family and friends that I was 
not out of my mind; I’d been brought up to believe that a corporate life 
was the only way to secure a future. I also knew that getting visas would 
be a challenge. But I wanted to prove to others and to myself that our life 
circumstances should never hinder us from going after our dreams. 

4 With meagre funds, I knew that I had to make smart decisions right from 
the start, so I spent two months doing groundwork before handing in my 
resignation. I brushed up on my knowledge of graphic design, web 
development and online marketing. Once I was confident about my 
knowledge, I searched for clients on freelancing platforms to set up my 
own business. I managed to ensure a steady cash flow for the first year. 
Passion can push us to do amazing things, but without the right skill set, it 
can prove futile. 

5 Worried about my Philippine passport, I started off by visiting visa-free 
destinations. Thailand and Hong Kong were my favourites, due to their 
dynamic culture. I kept records of my recent earnings, savings and tax 
documents to prove financial independency. And I used proof of my 
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previous and future travels to establish that I wouldn’t be at risk to 
overstay in the country. 

6 After 12 months, I launched my travel blog, iAmAileen.com, to share my 
adventures and to garner opportunities through partnerships with tourism 
boards and travel brands. Next, I started work on a budding online 
business idea, Adalid Gear, selling outdoor and travel products online. 
The online realm made me a citizen of the world instead of a girl from the 
Philippines. By freelancing online, I was able to compete with my global 
peers and so I managed    31   , which gave quite a boost to my income. 
And by building my business online, I was able to expand rapidly in a 
short amount of time. 

7 Today, I am no longer working for anyone else, and the way I see it, 
I have truly secured my future. I have built my own dream, regardless of 
the obstacles! 

bbc.com, 2015 
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Tekst 10 

They fought the law, and love won 

Adapted from a movie review by Manohla Dargis 

1 There are few movies that speak to 
America as movingly – and with as 
much idealism – as Jeff Nichols’s 
Loving, which revisits the period when 
blacks and whites were so profoundly 
segregated in this country that they 
couldn’t always wed. It’s a 
fictionalization of the story of Mildred 
and Richard Loving, a married couple 
who were arrested in 1958 because he was white, she was not. 

2  The movie opens in the late 1950s, when Mildred and Richard are 
young, in love and unmarried. If their story didn’t open when and where it 
does, there would be nothing remarkable about Mildred and Richard. But 
this is Virginia, a state that banned interracial unions, partly to prevent 
what it called “spurious issue,” or what most people just call children. So 
when Mildred and Richard decide to marry, they exchange vows in a 
neighboring state. Not long after, the local sheriff and his deputies – 
prowling like thieves – enter the couple’s home in the middle of the night 
and arrest them for breaking the state’s marriage law. 

3  Mr Nichols captures the era persuasively. He wraps Mildred and 
Richard in a deep-country quiet. There’s beauty in this silence, as when 
Mildred closes her eyes as the wind stirs the trees. There’s also fear, 
because while Richard’s stillness may be a matter of temperament, his 
darting, haunted eyes also suggest defeat. The movie about the couple’s 
decade-long legal fight to live in their home state as husband and wife is 
wrenchingly personal and moving. 

4  Movies get a lot of mileage from the fantasy that we are the heroes of 
our own stories. Life’s regular hum – the effort and joy of making homes, 
having children and nourishing love – tends to be drowned out by 
speeches and dramas in which characters rob banks to get out of debt 
instead of struggling or despairing. It’s why the insistent quiet of Loving 
can feel so startling. It plucks two figures from history and imagines them 
as they once were, when they were people instead of monuments to 
American exceptionalism. It was, the movie insists, the absolute 
ordinariness of their love that defined them, and that made the fight for it 
into an epic story of this country. 

The New York Times, 2016 
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Tekst 11 

Spanish teenagers face jail time over cheating 

Two young men in Almeria in southern Spain 
were caught attempting to cheat an entrance 
exam for vocational studies when one showed up 
to take the test pretending to be the other, Europa 
Press reported. The boys have been accused of 
committing the crime of falsifying public 
documents. The prosecution is seeking a 
sentence of one year in prison for each as well as 
a fine of €6 to be paid each day for 12 months. 

 One of the students’ defense attorney argued that the proposed 
sentence is    39   , saying that the exam should not be considered as an 
official document. “They have not harmed anyone and even though this 
conduct was reproachable, it does not create social alarm enough to have 
them sent to prison,” attorney José Carlos Segura said. “That this case is 
going to trial is already unreasonable and I believe it could be solved with 
an administrative fine or an educational sanction,” he added. “This kind of 
punishment threatens them with a loss of liberty and records them as 
criminals.” 

Sol Times, 2016 
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Tekst 12 

What a sweet idea… 

1 Hurrah! We always knew chocolate was 
good for us – all those antioxidants and 
flavonols and dopamine and all that. Now 
Nestlé is promising to make it even 
healthier, by modifying sugar to trick the 
taste buds into thinking it’s sweeter, so that 
less is needed. However, before you tear 
into the boxes with selected chocolates, 
hold your horses. Is the problem with chocolate the sugar content or the 
quantities in which we’re consuming it? 

2 Extra-large bars, “share” bags, and “family-sized” portions are all the norm 
now. Despite my attempts to nibble with restraint at a couple of squares of 
dark chocolate for my evening treat like all the healthy ‘it girls’ tell you to, 
when it comes down to it, I like my chocolate cheap, milky, sugary and in 
large quantities. So the thoughts of that being a bit healthier is music to 
my ears. But I know my gluttonous ways too well – a “healthy” or “reduced 
sugar” label will only give me the incentive to eat twice as much. 

3    41   , if our sweet treats (and here’s hoping also soft drinks and 
breakfast cereals) can be a bit healthier, then I’m all for it. Maybe we 
actually can have our cake and eat it. 

inews.co.uk, 2017 
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Tekst 13 

Ladies of the road 

More than 100 women riders, on 
every kind of two-wheeler from 
a 150cc scooter to huge 1800cc 
custom bikes, turned out 
yesterday in Cape Town, South 
Africa, for International Female 
Ride Day, the world’s biggest 
ladies-only motorcycling event. 
 Started in Canada in 2007, 
it’s now celebrated in more than 
70 venues in 23 countries. It’s 
neither a contest nor a fund-raiser, simply a reason for female bikers to 
get out there on the road and make some noise, promote the diversity of 
bikes and women riders. Some of the riders were newbies who’d never 
ridden in a large group before, while others had attended every one of the 
International Female Ride Days held so far. But all out there were 
celebrating their kinship with the thousands of women riders all around 
the world who were out on the roads yesterday, living the International 
Female Ride Day slogan, “Just Ride!” 

Sunday Argus, 2017 
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Tekst 14 

Wolfgang’s favourite restaurants 

The celebrated chef Wolfgang Puck shares 
his selection of the best restaurants in Los 
Angeles. 

Matsuhisa 
One of my favourite places in Los Angeles is 
Matsuhisa. It’s been open for 27 years and 
I like it because it’s like wearing a warm 
sweater. It’s always good, it’s always nice, it’s always comfortable. It’s not 
fancy-looking, but the people are friendly and the fish is as fresh as could 
be. 129 N La Cienaga Boulevard, Beverly Hills 

Maude 
Chef Curtis Stone found TV fame in his native Australia before arriving in 
the US. Named after his grandma, this tiny 25-seat restaurant builds its 
nine-course tasting menu around one key ingredient, which changes 
every month. In March it was fennel, in May almonds – the result is 
always amazing, spectacular and impressive. 
212 S Beverly Drive, Los Angeles 

The Fountain Room 
Tucked away in the basement of the Beverly Hills Hotel is this classic 
diner with its marble topped bar and just 19 seats. We like to take the kids 
here for a burger. 
9641 Sunset Boulevard, Beverly Hills 

Ray’s & Stark 
I love to hang out at the Los Angeles County Museum at the weekends 
and this bar is a surprisingly good place to go after for a quick bite. It 
offers a decent med-inspired menu and views over the Renzo Piano’s 
Resnick Exhibition Pavillion. 
5905 Wilshire Boulevard, Los Angeles 

Gjelina 
I urge any visitor to drop by Venice Beach. It’s a fun place to hang out, 
with muscle beach and the boardwalk, and all the cafes. Gjelina is great 
for simple grilled food. 
Abbot Kinney Boulevard, Venice Beach 

The Times, 2015 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2021 

Engels CSE GL en TL 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 3  

Pagina: 123Voor 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).



 GT-0071-a-u 2 / 5 lees verder ►►►

Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

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 

1 A B C D 

Tekst 2 

2 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 A B C D 

Tekst 3 

4  ..................................................................................................................  

Tekst 4 

5 A B C 

Tekst 5 

6  ..................................................................................................................  

7 A B C D 

8 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

A B C D  A B C D   X B X A B C D   X of of
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9  ..................................................................................................................  

10 A B C D 

11 A B C D 

Tekst 6 

12 A B C 

13 A B C D 

14 a  ...............................................................................................................  

b  ...............................................................................................................  

c  ...............................................................................................................  

15 A B C D 

16  ..................................................................................................................  

Tekst 7 

17 A B C 

18  ..................................................................................................................  

19 A B C D 

20 A B C 

21  ..................................................................................................................  

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

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Tekst 8 

22 A B C D 

23 A B C D 

24 A B C 

25 A B C D 

26 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

Tekst 9 

27 A B C D 

28 A B C D 

29  ..................................................................................................................  

30 A B C D 

31 A B C 

32 A B C D 

33  ..................................................................................................................  
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Tekst 10 

34  ..................................................................................................................  

35 A B C 

36 A B C 

37 A B C D 

38 A B C D 

Tekst 11 

39 A B C D 

Tekst 12 

40 A B C D 

41 A B C D 

Tekst 13 

42 A B C D 

Tekst 14 

43 A B C D E 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2021 
tijdvak 3 

Engels CSE GL en TL 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 

1 Regels voor de beoordeling 

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 

Pagina: 128Voor 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).



GT-007 1-a-c 2 lees verder ►►►

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

2 Algemene regels 

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 

– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of

– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 

4 Beoordelingsmodel 

 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 

Tekst 1 

1 C 

Tekst 2 

2 maximumscore 1 
1 niet 
2 wel 

indien twee goed  1 
indien een of geen goed 0 

3 D 

Tekst 3 

4 maximumscore 1 
c-b-a

Opmerking 
Voor iedere andere volgorde geen scorepunt toekennen. 

Vraag Antwoord Scores 
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Tekst 4 

5 B 

Tekst 5 

6 maximumscore 1 
(alinea) 3 

7 D 

8 maximumscore 1 
1 niet 
2 niet 

indien twee goed  1 
indien een of geen goed 0 

9 maximumscore 1 
The island’s (alinea 3) 

Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 

10 B 

11 A 

Tekst 6 

12 B 

13 C 

14 maximumscore 2 
a 3 
b 5 
c 8 

indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien een of geen goed 0 
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15 B 

16 maximumscore 1 
(alinea) 2 

Tekst 7 

17 C 

18 maximumscore 1 
The appeal 

Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 

19 D 

20 B 

21 maximumscore 1 
voor een antwoord met de volgende strekking: 
Ze wordt niet afgerekend op haar lichaam. / Het maakt niet uit hoe dik of 
dun ze is. / Ze krijgt geen (kritische) opmerkingen over haar 
lichaam/uiterlijk. 

Tekst 8 

22 B 

23 C 

24 A 

25 B 

26 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 wel 

indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
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Tekst 9 

27 C 

28 D 

29 maximumscore 1 
3/drie 

Opmerking 
Het scorepunt ook toekennen wanneer het getal drie ontbreekt, maar de 
volgende drie elementen zijn opgeschreven: 
 weinig geld
 weerstand van familie en vrienden
 moeilijk om visa te krijgen.

30 D 

31 B 

32 B 

33 maximumscore 2 
• (alinea) 3 1 
• (alinea) 5 1 

Tekst 10 

34 maximumscore 1 
But this (alinea 2) 

Opmerkingen 
 Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen

of de juiste zin op een andere manier is aangewezen.
 Het scorepunt wel toekennen als alleen ‘interracial unions’ is

opgeschreven.

35 C 

36 A 

37 B 

38 C 
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Tekst 11 

39 C 

Tekst 12 

40 B 

41 C 

Tekst 13 

42 B 

Tekst 14 

43 B 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie 
Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 12 juli. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 Psychologies Magazine, 2012 
tekst 2 The Times, 2018 
tekst 3 Daily Mail, 2018 
tekst 4 The Week Junior, 2017 
tekst 5 theguardian.com, 2017 
tekst 6 The Irish Times, 2016 
tekst 7 FT Weekend, 2017 
tekst 8 The Sunday Telegraph, 2015 
tekst 9 bbc.com, 2015 
tekst 10 The New York Times, 2016 
tekst 11 Sol Times, 2016 
tekst 12 inews.co.uk, 2017 
tekst 13 Sunday Argus, 2017 
tekst 14 The Times, 2015 

einde  
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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 
 
 

Pagina: 141Voor 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).



 

 GT-0071-a-19-1-o 6 / 10 lees verder ►►►

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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Bijlage VMBO-GL en TL 

2019 
tijdvak 1 
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Tekst 1 

 

Cool tourist map! 
 

 
 
The BATH ˚C Thermo Colour Map is an ingenious little guide that will lead 
you a certain way through the city of Bath, England, depending on the 
weather. Employing thermo chromic ink and tyvek fabric, it is activated at 
different temperatures to reveal layers of hand-illustrated attractions, thus 
showing the best places to visit in specific conditions. So come rain or 
shine, you’ll have enough options to experience Bath time and time again. 
 
 camillahempleman.com, 2015 
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Tekst 2 

 

Why choose the world’s oldest horse charity? 
 
Because our work is far from done.  
Back in 1886 Ann Lindo set up a home of rest for horses, mules and 
donkeys. Our first resident was an overworked London cab horse. 
During the First World War, the Home of Rest for Horses provided the 
first ambulance to evacuate wounded horses from the front line in France. 
Back home, there were still thousands of working horses in desperate 
need of help. 

Today, The Horse Trust sanctuary in the 
Chiltern Hills caters for the retirement 
needs of over 100 horses, donkeys and 
ponies. Our residents now come from the 
mounted police force, army regiments, 
Riding for the Disabled and sometimes 
also much loved family pets. 

We also collaborate with other welfare organisations to rescue and re-
home severely neglected horses, ponies and donkeys. 
The Horse Trust is the UK’s largest provider of equine welfare grants. We 
are committed to promoting equine health and welfare through knowledge 
and ethical scientific research to reduce disease and suffering. 
 
Find out more at www.horsetrust.org.uk 
 
Please help, by sending us a donation or 
consider us when writing your will. 
 
We greatly appreciate your support. 
 
The Horse Trust, The world’s oldest equine charity. 
Reg. Charity No. 231748 
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Tekst 3 

 

Tesla’s Model 3 
 

 
 

1 Last week, the legendary entrepreneur Elon Musk introduced the Tesla 
Model 3, the company’s most ambitious car yet. The company’s previous 
models – the Roadster, the Model S sedan, and the Model X SUV – are 
all luxury electric vehicles. The Model 3 is Tesla’s first car truly aimed at 
the mass market. It looks great, but can it be a success? 
 

2 … 
 

3 … 
 
4 … 

 
 theweek.com, 2016 
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Tekst 4 

 

Tiny Living 
 
adapted from a blog by Ashley Rossi 
 

 
 

1 If you haven’t come across a tiny home TV show or Buzzfeed article yet, 
let me be the first to introduce you to the concept of “tiny living.” It’s a 
minimalist lifestyle that’s resonating with multiple generations, and some 
people are going so far as to ditch their four-bedroom homes and white 
picket fences for a mini-sized house on wheels.  
 

2 Each tiny home tells a story about its owner(s) – how it was built, where it 
has traveled, and what purpose it serves. Mario lost his house in the 2008 
recession, and when it came time for him to buy a new house after paying 
off his debts, he looked for an alternative. He built his house completely 
on his own, and included features like saltwater batteries, wireless lights, 
a skylight, air conditioning, and a wireless door. Going green wasn’t his 
motivation, but that lifestyle fit well with tiny living. Jenna and Guillaume 
didn’t want the burden of a mortgage and debt, so they quit their 9-5 jobs 
for a tiny-house lifestyle. Alexis and Christian always loved the concept of 
outdoor living. 
 

3 When Mario went to register his tiny house in California, it was initially 
classified as a “travel trailer.” And while it is a widely accepted lifestyle, in 
the U.S. it is forbidden by law to stay and sleep in a travel trailer full-time, 
so this makes tiny living a little tricky. Jenna and Guillaume were given an 
eviction notice last year when parked on a lot in Denver because 
someone complained about their house in the neighborhood they were 
parked in. Jenna believes things are changing, though. “I think they’re not 
going to tell 30,000 (or however many tiny houses there are) people that 
they have to destroy their tiny home on wheels.” Alexis and Christian think 
they have a great potential to positively impact the homeless population 
and low-income areas. 
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4 The situation is beginning to change. Fresno, California is now the first 
official city to classify tiny homes as a secondary residence, which meets 
the basic requirements for full-time living. That is a step forward. Mario is 
confident that once some states allow tiny homes to be permanently 
occupied,    7   . 
 

5 Ranging between 100 to 400 square feet, one of the most fascinating 
parts of a tiny home is the creativity in fitting the necessities in such a 
small space. “Overall it feels like me and it fits my personality … I’ve 
never lived somewhere where it’s felt so much like me,” says Alexis. One 
of the best parts for the couple is “really tailoring for how you live your life, 
about boiling down to the essence of what you really love or need and 
how you use your space.” Jenna says: “You don’t have to have the 4,000-
square-foot mansion to show off your wealth. It’s a different idea of the 
American Dream.” The average cost of a U.S. home is $341,500, while a 
professionally built tiny house averages around $47,500, and a personally 
built tiny home costs around $27,500. 
 
 huffingtonpost.com, 2016 
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Tekst 5 

 

Is it right to take wild crocodile eggs? 
adapted from an article by Ashley Donnelly  
 

1 It is the stuff of adventure novels 
– rugged Australians dropping 
into wild saltwater crocodile 
nests to snatch day-old eggs 
from territorial females. The eggs 
command a high price from farms 
which produce meat, leather and 
other goods, so there are plenty 
of people willing to take on the 
risky job. But whether this derring-do should be legal or not has become 
a hot topic in the state of Queensland, where the government is reviewing 
its crocodile management plan. 
 

2 Proponents say legalisation in the neighbouring Northern Territory brought 
substantial economic benefits, particularly to indigenous communities, 
without affecting crocodile numbers. Federal MP and former crocodile 
farmer Warren Entsch strongly supports legalising egg harvesting in 
Queensland. He would like to see a quota of eggs taken from nests, 
harvested, then sold to farmers who supply skins to global fashion 
houses. Mr Entsch said the number of saltwater crocodiles in the Northern 
Territory had grown substantially despite the provision for egg harvesting, 
with current estimates putting their population at around 100,000. “Now 
there are more crocodiles in the Northern Territory than before when the 
‘white fella’ came to Australia,” said Mr Entsch. “The proliferation of the 
crocodile is huge and that in itself is causing a few problems.” 
 

3 Conservationists say that only a few crocodiles reach maturity in the wild 
and claim that removing eggs could have a devastating impact. “There’s 
a reason why their survival rates are so low, because only the strongest 
fittest baby will survive,” Australia Zoo crocodile research team leader 
Toby Millyard said. He added that accurate surveys of crocodile 
populations had not been conducted for a decade and needed to be 
completed before a decision was made. “Anything people say about 
crocodile numbers is really hearsay and opinion,” he added. 
 

4 The final report into a live egg-collection trial in Cape York is expected to 
be released by the Queensland Government in the coming weeks. Robbie 
Morris, environmental manager of Pormpuraaw Aboriginal Shire Council in 
Cape York, said the study has shown there would be no impact on 
populations if just a limited harvest of wild eggs are taken from nests that 
are at risk of being washed away by flooding. He added: “If we do actually 
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get the go-ahead to do a wild egg harvest there would be scope for three 
or four permanent positions at the farm for local indigenous people.” 
 

5 Andrew Picone of the Australian Conservation Foundation said a range of 
issues needed to be considered before allowing egg harvesting in Cape 
York. “At face value it presents some problems but without any other 
economic opportunities on the Cape York, things like mining and other 
extractive industries will continue to be seen as the only option, and 
undermine tourism.” He agreed that expanding the farming industry in 
Queensland could also provide culturally appropriate opportunities for 
remote indigenous communities. 
 

6 Meanwhile, the Northern Territory recently increased the number of eggs 
that can be harvested each year by 40%. Its Wildlife Trade Management 
Plan also allows for the take of 1,000 live crocodiles. The government 
aims to double its crocodile products industry to A$50m in four years.  
 
 bbc.com, 2016 
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Tekst 6 

 

Jimmy Nelson: The photographer documenting 
disappearing tribes 
 

1 Jimmy Nelson makes his living seducing tribes. For the last four years, the 
professional photographer has travelled the world, capturing astonishing 
images with a vintage 4 X 5 plate camera of tribes who might otherwise 
lose their traditions or disappear entirely. The images are remarkable 
because they depict native peoples in a way no one ever has before – 
powerful, not vulnerable; beautiful not impoverished; proud not 
marginalised. He’s not the type to snap their photo and then jump on the 
first bus out of the village, never to be seen again.    16   , the 46-year-old 
Briton builds trust with communities, putting the native people on a 
pedestal and glorifying them in the hope that in honouring their culture, we 
might somehow preserve it. 
 

2 When we caught up with Nelson recently, he 
explained how he ended up becoming a 
photographer: “It was 1984 and I was in a Jesuit 
boarding school with 1,000 boys when my hair 
fell out due to a condition called alopecia totalis. 
It never grew back. At that time, if you had no 
hair, you were a skinhead. Skinheads were 
regarded as people who were not only lower 
class, but violent, aggressive – pariahs of society. I went from being a well 
brought up, upper-middle-class schoolboy to being a pariah. I decided to 
go to the one place where I thought people would look like me, so in 1986, 
at age 18, I went to Tibet to live among the legions of bald monks. It was 
a massive life changer because it gave me a story, it gave me curiosity, 
and the pictures I took were published in the national magazine of The 
Royal Geographical Society when I returned. 
 

3 After Tibet, I kept photographing tribes as a hobby for about six years. 
I photographed indigenous groups in places of strife like Guatemala, El 
Salvador, Afghanistan and Somalia. Eighty percent of the time we had no 
common language. You try to find translators but when you find the tribe, 
many times your translator will admit that they don’t know the dialect. So 
you’re often forced to communicate on your own. I never gave up, I really 
wanted to connect. If you’re    18    enough, it is possible to communicate 
with people who don’t share your language. 
 

4 Many of the photos were made with a four- or five-second exposure, and 
to get into that process of mutual understanding there’s been a massive 
build-up, sometimes weeks of building trust. And the trust is all based on 
telling them “You’re special, you’re beautiful, you’re powerful; for me, 
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you’re iconic.” I was a visitor who had come to praise and document. 
I was not coming in as a predator. 
 

5 The intricacy of using a vintage 4 X 5 plate camera meant that I was 
always on the edge, always in uncomfortable positions. If you’re trying to 
take photos in -40˚C, and you’ve got a plate camera that requires your 
fingers, you’re so desperate and so vulnerable that people want to help 
you and that makes them feel more involved, makes them want to 
participate. Besides, digital photos all end up looking the same. By using 
film, you’re capable of giving the pictures a personal touch. 
 

6 I take food and supplies back to these villages, and the pictures as well. 
I also donate ten percent of my earnings to the Rainforest Foundation. 
I hope we will all    21   : they through realising that not all should be 
abandoned when moving to the developed world; we by learning from the 
tribes what we have lost. It’s also about motivating other travellers to go 
on their own journeys. Journeys that will give them a better sense what’s 
going on around the world, and rather than worrying about what will 
happen 20 years down the line, inspire them to live in the present.” 
 
 bbc.com, 2015 
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Tekst 7 

 

Young adults disconnecting with ‘dumbphones’ 
 

1 When Ryan Gleeson punches out a text message or 
takes a call on his cellphone at parties, he prepares 
to hear questions from onlookers, and sometimes 
snickers. That’s because the 24-year-old carries a 
$50 flip phone – the Samsung Gusto 2. There’s no 
touch screen or apps. No Web browsing capabilities. 
No collection of music to enjoy through earbuds. 
Gleeson is among cellphone users who choose to 
be dialed out of the world of iPhones, BlackBerrys 
and Androids. In an increasingly connected and 
accessible culture, these stalwarts have chosen 
hand-held devices that offer only the basics, despite the social isolation 
and limitations that may come with them. 
 

2 For Gleeson, hanging up the iPhone demonstrates no grand realization 
about humanity, he said; rather, it’s a way to tamp down his compulsive 
email checking. “With the basic phone it’s a lot easier to just step away 
and say, ‘I’m not going to work right now,’” he said. He also feels as 
though he has more peace of mind and is able to just sit and think, taking 
in his environment on bus rides to work. “I feel more free.” 
 

3 According to a Pew Research Center survey some young adults who 
could afford the costly Web-browsing phones and the monthly fees 
associated with them are sticking with more basic devices. When Pew 
researchers recently asked these people why they didn’t upgrade, a 
perceived lack of need and the high price of smartphones were the two 
main reasons mentioned most. Some young adults using the low-tech 
gear see smartphones as a potential disruption. Craig Griffin, a 36-year-
old freelance illustrator from Chicago said he has resisted upgrading from 
his 2-year-old Samsung slider, partially because of the    25    he feels 
seeing people glued to their screens. “It’s important for me to be there 
with the people that I’m with and give them my attention,” he said. 
 

4 Those who don’t have a smartphone admitted there are times when they 
long for the power and convenience of having what amounts to a 
minicomputer in their pocket. Gleeson said he misses being able to look 
things up quickly on Wikipedia. When a couple of his league’s softball 
games were rained out last year, Griffin still showed up to the field on his 
bike because he never saw the Facebook cancellation announcement. 
“Everyone else on the team knew about it,” he said. 
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5 Aaron Ervin, 25, who works at a guitar repair shop, gave up his 
smartphone about six months ago and now carries no cellphone at all. He 
said he misses being able to Google unfamiliar references that come up in 
day-to-day conversation. “I felt like my smartphone made me, well, 
smarter,” Ervin said. “But once my battery died I was just as ignorant as 
before.” Ervin said his cellphoneless state does at times annoy his friends 
but that the distance and quiet that replaces constant texting and Twitter 
monitoring makes it worth it.  
 

6    28    some who have resisted an upgrade said they could eventually be 
enticed to switch. Griffin said he foresees upgrading to a smartphone one 
day if applications are developed that “would totally enhance my life. It 
just hasn’t happened yet,” he said. For now, “a phone just needs to be a 
phone.” 
 
 chicagotribune.com, 2014 
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Tekst 8 

 

Chaos Theory 
 
adapted from a column by Tony Vino 
 

1 I’d love to be organised. My wife is a natural 
planner. Her idea of an ideal “date night” involves 
a calendar. For me anything more than three 
days away is a bit of a blur. I will therefore agree 
to do anything, as long as it’s far enough in the 
future. There are some truly awful things I’ve 
been roped into due to my lack of    29   . How 
else could I explain five days bird watching with 
my brother-in-law? That to me wasn’t a holiday, 
more like a well-meaning hostage situation. 

2  As well as diary management my wife finds it 
relaxing to make endless lists of things “To Do”. 
I get stressed by the very idea of creating a “To 
Do” list and generally don’t manage to start one because I can never find 
a pen. I’m also wired to never remembering important dates. 

3  Good organisation is a virtue richly rewarded in society. A train ticket 
to London from Preston booked 3 months in advance is £11.50, if booked 
on the same day it’s the same except you remove the decimal place. 
Similar case in point with so called “low cost” airlines. They are low cost 
for those who book early and arrange things properly. On my last trip to 
Malaga I’d forgotten to book enough luggage allowance so I was charged 
more for adding a suitcase than the contents of the bag and flight 
combined. 

4  Thus the well-planned and well-ordered in life have a definite 
advantage.    32   , the most spontaneous and creative people I know are 
administratively hopeless. I suppose it makes sense that original creative 
thoughts largely come out of chaos, not order. A recent report from 
Groningen University states that the level of disorder in life and 
surroundings can lead people to think more clearly and simply. They cite, 
for example, that having a messy desk (Einstein famously had one, as did 
writer Roald Dahl) can actually foster more creativity and better problem 
solving because people are forced to simplify their thoughts. 

5  Perfect! I have some science to back me up next time I’m berated for 
forgetting my wife’s birthday or my child’s middle name. I decide to head 
out to my office with its messy desk of destiny in order to write an original 
comic masterpiece of astounding brilliance. The only problem is I can’t 
find my car keys… 
 
 Sorted, 2014 
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Tekst 9 

 

Robots bring sunshine to the elderly 
 

1 At the Shintomi care home, 40 elderly people 
gather in the main hall to watch a double act by 
robots. The little straight man, Palro, has just led 
everyone in a dance. Pepper, the taller funny guy, 
is making old ladies cackle by trying, and failing, 
to guess their ages. These humanoids are using 
artificial intelligence to soothe, stimulate and 
entertain the old. 

2  The robotic revolution has happened because 
of the convergence of two forces; robot technology 
and human ageing. By 2050, 27 percent of the UK 
population is expected to be 65 or older; in Japan, 
with a shrinking population, the proportion will be 
36.4 per cent. 

3  A year ago the Japanese government unveiled its ‘new strategy for 
robots’, which aims to quadruple the size of the industry. Few sectors 
offer greater opportunity than that of elderly care. There is the Honda 
Walking Assist Device, a lightweight apparatus of belt and leg braces 
buckled to a stroke patient who would hobble awkwardly with a stick but 
now manages a steady walk. 

4  Some of the most useful technology is aimed not at the home’s 
patients but at its staff. Many of those who care for the elderly are afflicted 
by back injuries, from the effort of repeatedly lifting and lowering immobile 
patients. An exo-suit relieves this burden. Powered by compressed air, it 
adds 30kg to the amount that a user can lift. Similar devices are being 
used by construction workers and airport baggage handlers to reduce the 
burden of their loads. Elderly workers are taking part in trials to see if 
such devices can extend their working lives. 

5  Then there are the humanoid robots. “Some people with dementia like 
talking to people,” Tomiko Kuge, of Fujisoft, which makes Palro, said. 
“They feel self-conscious because they fear that they’re repeating 
themselves or not making sense. Sometimes they get angry with their 
carers, but a robot soothes them and they can talk to it easily.” 

6  A robot like Palro costs about £4,000, but is available to rent for £180 
a month. About 300 are at work, mostly in care homes but some as 
receptionists in banks. 
 
 The Times, 2016  
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Tekst 10 

 

Parenting: an ancient art 
 

1 Today’s practice of leaving babies to cry, keeping them in buggies and car 
seats for long periods and not allowing them the freedom to roam 
outdoors is raising a dysfunctional generation, a psychologist claims. 
Early societies had better ideas about being a parent than many 21st 
century families, according to Professor Darcia Narvaez. ‘Their children 
were cuddled and carried about, never left to cry, spent lots of time 
outdoors and were breastfed for years rather than months. But child-
rearing nowadays is increasingly depriving them of the practices that lead 
to well-being and a moral sense.’ 

2  Professor Narvaez led a study that looked at the 
parents of three-year-olds and how their child 
rearing skills compare to those of foraging hunter-
gatherer societies of the past. She found that, unlike 
parents nowadays, ancient communities relied on 
extended families to look after their children or, as 
she said, ‘people beyond mum and dad who also 
love the child.’ 

3  They were also more likely to promptly respond 
to a baby’s crying and fussing. ‘Warm, responsive 
care-giving like this keeps the infant’s brain calm in 
the years it is forming its personality and response 
to the world,’ said Professor Narvaez. ‘At the same 
time, our distant ancestors spent much of their time 
being held and caressed by their mother, forming a 
close bond. They were not spanked,’ she added.  

4  The findings, to be presented at a U.S. conference next month, run 
counter to current advice from parenting gurus to allow ‘controlled crying’ 
and to isolate misbehaving children on a ‘naughty step’ or in their rooms. 

5  Professor Narvaez pointed to studies showing a decline in the well-
being of American children over the past 50 years. ‘There’s an epidemic 
of anxiety among the young,’ she said. ‘Kids who don’t get the emotional 
nurturing they need in early life tend to be more self-centred. They don’t 
have the same compassion-related emotions as kids who were raised by 
warm, responsive families.’ 
 
 Daily Mail, 2010 
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Tekst 11 

 

Detention for wearing the wrong trousers 
 
Pupils at Heaton Manor school in Newcastle 
were taken out of classes after falling foul of 
confusing uniform rules.  
 
Angry parent Christine Reid said the minute 
her daughter walked through the school 
gates, she was taken into isolation. She told 
the Newcastle Chronicle: “She was in 
detention for eight hours yesterday and she 
was deeply distressed. I’d understand if 
she’d behaved badly, but this is punishment 
for a pair of trousers the teachers don’t like.” 
 
Lynne Ackland, headteacher at Heaton 
Manor, said: “We have apologised and will 
apologise again to the pupils we wrongly put 
into detention and to their parents. This was 
a sincere effort to standardise our uniforms and there has been great 
support from the school community. But we will clearly need to be much 
more specific in future about what the standard uniform should look like.” 
 
She added: “We have told parents children should wear ‘tailored’ black 
trousers as opposed to very tight-fitting trousers, leggings, jeggings or 
cargo pants. However, we had not anticipated the many different styles 
we would be confronted with on the first day of term and we have clearly 
been overzealous and inconsistent in our response to this.” 
 
 theguardian.com, 2014 
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Tekst 12 

 
Susie stuffs Facebook 
 
Last month Susie Orbach, author of Fat Is a 
Feminist Issue, backed a petition that urged 
Facebook to remove “feeling fat” from their 
status updates, alongside which a double-
chinned, round-cheeked emoticon appeared. 
“This emoticon adds to the damaging notion 
that size = feeling and that small size = 
good,” Orbach wrote online, “and that feeling 
bad = fat.” 
 We tried to contact Facebook about the 
mounting fury, but it proved rather difficult to 
get hold of, but now it seems it was busy 
tinkering with the software. The description has been changed to “stuffed” 
and has therefore departed from its body-shaming nature. Fat, then, is no 
longer a Facebook issue. 
 
 Evening Standard, 2015 
 
 

einde  
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 Engels CSE GL en TL 
 
 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

 

tijdvak 1

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D E 

 
 

Tekst 2 

 
 2 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist  onjuist 

2 juist  onjuist 

3 juist  onjuist 

4 juist  onjuist 

 
 

Tekst 3 

 
 3  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 4 

 
 4  ..................................................................................................................  

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C 

 
 9 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 10 A B C D E 

 
 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 6 

 
 16 A B C 

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D E 

 
 20 1  ...............................................................................................................  

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

 21 A B C D E 

 
 

Tekst 7 

 
 22 …………………………………………………………………………………………………………. 

 
 23 A B C D 

 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27  ..................................................................................................................  

 
 28 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 29 A B C D 

 
 30  ..................................................................................................................  

 
 31 A B C D E 

 
 32 A B C D 

 
 33 A B C D 

 
 34 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 35 A B C 

 
 36 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 37 A B C D 

 
 38  ..................................................................................................................  
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Tekst 10 

 
 39 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 40 A B C D 

 
 

Tekst 11 

 
 41  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 12 

 
 42 A B C D 

 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 E 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 3 
 

 3 maximumscore 1 
c-b-a 
 
Opmerking 
Iedere andere volgorde geen scorepunt toekennen. 
 
 

Tekst 4 
 

 4 maximumscore 1 
(alinea) 5 
 

 5 B 
 

 6 B 
 

 7 A 
 

 8 C 
 

 9 A  

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5 
 

 10 C 
 

 11 A 
 

 12 C 
 

 13 D 
 

 14 B 
 

 15 D 
 
 

Tekst 6 
 

 16 B 
 

 17 D 
 

 18 B 
 

 19 A 
 

 20 maximumscore 2 
voor antwoorden met de volgende strekking: 
• Mensen willen helpen / voelen zich meer betrokken (als ze meehelpen) 1 
• Digitale foto’s zien er allemaal hetzelfde uit. / De foto’s zien er 

persoonlijker uit dan digitale foto’s (die op elkaar lijken). / Je kunt er 
meer persoonlijke foto’s mee maken 1 

 
 21 A 

 
 

Tekst 7 
 

 22 maximumscore 1 
(these) stalwarts 
 

 23 B 
 

 24 A 
 

 25 D  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 D 
 

 27 maximumscore 1 
(alinea) 2 
 

 28 C 
 
 

Tekst 8 
 

 29 C 
 

 30 maximumscore 1 
(alinea) 5 
 

 31 A 
 

 32 C 
 

 33 D 
 

 34 A 
 
 

Tekst 9 
 

 35 B 
 

 36 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 37 C 
 

 38 maximumscore 1 
These humanoids (alinea 1) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen.  

 GT-0071-a-19-1-c 7 lees verder ►►► 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 10 
 

 39 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 40 A 
 
 

Tekst 11 
 

 41 maximumscore 1 
But we (derde alinea) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 12 
 

 42 A 
 

 

 GT-0071-a-19-1-c 8 lees verder ►►► 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 31 mei. 
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 

Ook na 31 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 

tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 camillahempleman.com, 2015 
tekst 3 theweek.com, 2016 
tekst 4 huffingtonpost.com, 2016 
tekst 5 bbc.com, 2016 
tekst 6 bbc.com, 2015 
tekst 7 chicagotribune.com, 2014 
tekst 8 Sorted, 2014 
tekst 9 The Times, 2016 
tekst 10 Daily Mail, 2010 
tekst 11 theguardian.com, 2014 
tekst 12 Evening Standard, 2015 

einde   GT-0071-a-19-1-c 9 
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GT-0071-a-19-2-o 

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 2
woensdag 19 juni
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 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. 
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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’ 
 

Pagina: 186Voor 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).



 

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

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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Bijlage VMBO-GL en TL 

2019 
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 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 

 

Bird has flown 
 
Sesame Street, the classic children’s 
television programme, has found a new 
home on HBO, the network behind The 
Sopranos and Game of Thrones, bolstering 
its kids’ programming at a time when young 
viewers are abandoning traditional TV for 
digital alternatives. 
 
The deal is a boon to the non-profit Sesame 
Workshop, giving it access to HBO’s deep 
pockets and allowing it to produce more 
new episodes of Sesame Street. 
 
PBS, the public broadcaster that has been the home of Sesame Street for 
45 years, will continue to air the programme, with new episodes appearing 
after HBO’s nine-month exclusive window. 
 
Sesame Street and the broader world of children’s programming has 
taken an economic hit from the rise of streaming video options on 
smartphones, tablets and internet-connected televisions. Children and 
teenagers are showing increasing preference for on-demand viewing, and 
many parents prefer the advertising-free environs of subscription services, 
such as HBO. 
 
PBS has contributed less than 10 per cent of the show’s production costs, 
meaning Sesame Workshop has been reliant on DVD sales and licensing 
to cover the rest. 
 
 Financial Times, 2015 
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Tekst 2 

 
Coasting to success 
 
A modern mug that promises to rid furniture of 
coffee rings once and for all has the humble 
banana to thank for its clever design. 
 It is the product of months of hard work by 
financial analyst Dumi Ndlovu and post office 
worker Tigere Chiriga, both 34, who grew up 
together in Harare, Zimbabwe. They dreamed 
up the Floating Mug – which comes with its 
own built-in coaster – after spotting bananas 
hanging on a hook. The twist is that the handle bends round underneath 
to form a coaster to collect any drips that could form stains on tables and 
worktops. 
 The pair say it will revolutionise the way tea and coffee drinkers think 
about mugs – and expect one to be in every home soon. They turned to 
crowdfunding and within days of listing the project it had received almost 
£25,000. The mug is now available from Floatingmug.com for £22. 
 
 The Times, 2013 
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Tekst 3 

 
Fashion goes high-tech 
 

1 A model walked down the runway during Paris 
Fashion Week in September with a clutch bag that 
changed colour from white to black, then to greyish 
gradations as it responded to her movements. The 
gradual colour change was generated by 
“electronic paper”, a high-tech display device used 
as one of the materials in the bag. It is just one of 
several fashion items to debut recently, featuring 
advanced digital technologies.  

2  … 
3  … 
4  … 
 
  The Straits Times, 2017 
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Tekst 4 

 

Lights, Camera, Action 
 

1 South London social enterprise 
Chocolate Films runs education and 
outreach programmes aiming to inspire 
young people from all sorts of 
backgrounds to voice their opinions and 
discover their inner creative talents. It 
uses digital media in innovative ways to 
offer over 2,000 youngsters a hands-on 
opportunity to sample the fascinating 
world of filmmaking every year. It employs 10 staff and works with 
hundreds of schools, youth groups, museums, galleries, festivals and 
youth offending teams – to name but a few – to encourage individuals 
to    4   . 

2  For London teenager Georgina Cross it was joining up with the 
production company’s education project that really opened the 16-year-
old’s eyes to her inventive streak. “I never saw myself as a creative 
person until I got involved with Chocolate Films just over two years ago,” 
says sixth-form pupil Georgina. “I had my head in books plenty but I had 
no idea about filming, editing or anything like that. And it’s not just the 
production side either, I have learned a lot of problem-solving skills and 
about teamwork.” 

3  Founder and director Mark Currie says: “Our goal is to make films 
about good people and also to help teach people how to make them with 
skilled professionals and top equipment. It is also about going into 
communities where people might not have the opportunity to learn about 
how to make digital media.” 

4  The majority of Chocolate Films’ participants are children and young 
people like Southwark youngster Georgina, with tailor-made courses for 
different age groups enabling all users to get the best out of the 
experience. Georgina has relished the challenge of learning about this 
field, something that was a completely new experience. 

5  A loan from Big Issue Invest has allowed Chocolate Films to continue 
to support their projects. Mark says: “This money has gone a long way for 
us. It’s very difficult these days for a small independent company like us to 
get any sort of loan.” 

6  Aside from education, Chocolate Films also specialises in making 
factual films about social, cultural and environmental issues, largely for 
charities and arts organisations. The production company prides itself on 
developing the skills of its students but there has also been no shortage of 
talent offering a hand to the company, with stars including Daniel Radcliffe 
and Jo Brand getting involved. 
 
 The Big Issue, 2013 
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Tekst 5 

 

Exotic invaders 
 

 
 

1 DNA tests have confirmed that three Nile crocodiles have been found 
living in Florida’s swamps. It is not known for certain how they reached 
the US. “They didn’t swim from Africa,” said University of Florida 
herpetologist Kenneth Krysko. One likely possibility was that they were 
brought in illegally by unlicensed collectors. Owners sometimes fail to 
keep them secured or set them free on purpose, Mr Krysko told the 
Associated Press news agency. 
 

2 The Nile species can grow to up to 6m (20ft), significantly larger than local 
alligators, which commonly grow up to 4m. They are known to prey on 
shrimp, fish, insects, birds and mammals, including humans. They are 
also known to attack livestock. Florida wildlife experts are concerned that 
the African species will unbalance the state’s ecosystem if they breed in 
the Everglades wetlands. 
 

3 Alien wildlife can severely damage an unprepared ecosystem. The 
Burmese python was first sighted in the Everglades in the 1980s and 
there is now an established population of the snake. When the Burmese 
python turned up far from home in the Florida Everglades it bred fast, 
sustaining its reproduction by feasting on endangered local wildlife, 
including alligators. There are now thought to be about 30,000 of the 
formidable snakes in the area.  
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4 But invading species aren’t always large. The Indian Silverleaf – or 
Sweetpotato – whitefly, even though it is just a millimetre long, is 
estimated to have seriously damaged crops across California, Texas and 
Arizona in the 1980s.  
 

5 Sometimes the species don’t even have to invade, they are invited. Cane 
toads, native to South and Central America, were introduced to Australia 
in the 1930s in an attempt to keep the grey-backed cane beetle in check, 
which was destroying cane crops. But with no natural predator, the 
poisonous toads spread like wildfire, killing native species as they went.  
 

6 And invasive species aren’t always obviously menacing either. In 1859, 
Thomas Austin had 24 ordinary rabbits shipped to Australia for hunting 
purposes. “The introduction of a few rabbits could do little harm,” he 
reportedly said at the time. But Austin underestimated the habit of rabbits 
to reproduce like, well, rabbits. Soon there were tens of millions and they 
killed off local plant species, having a devastating effect on Australia’s 
ecosystem. 
 
 bbc.com, 2016 
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Tekst 6 

 

Spy chiefs try to recruit Jane Bonds 
 
adapted from an article by Kate McCann 
 

1 British intelligence agencies MI5, MI6 and 
GCHQ have all used Mumsnet to find new 
female spies, dubbed Jane Bonds. It 
marks the first time the intelligence 
agencies have admitted to using female-
friendly websites to recruit more women. 
 

2 A new report on plans to rebalance the 
intelligence workforce states that the 
security services are looking for women 
with “high emotional intelligence, rather 
than focusing on standard qualifications” 
and are keen to demonstrate the family-
friendly nature of working as a spy. 
Flexible working and allowing women with 
new babies to bring their children to so-
called ‘keep-in-touch’ days in the office 
are part of plans to boost the number of 
female spies. 
 

3 A recommendation sent to intelligence bosses in 2015 states: “The 
agencies should explore groups other than graduates. Women or mothers 
in middle-age or midcareer, who may have taken some years out to bring 
up children, may offer an untapped recruitment pool.” Middle-aged women 
working in social or care professions or who do not work at all are being 
targeted, because they have valuable life experience which could lend 
itself to working in the secret agencies. Recruiters are also being given 
‘unconscious bias training’ to prevent them from sidelining older women or 
those who may be considering children, as part of plans to stop women 
ending up in administration jobs. 
 

4 Gisela Stuart MP, a member of the Intelligence and Security Committee, 
told The Telegraph: “These kinds of jobs require highly specialist skills but 
the broader the base from which they recruit, the more likely it is they get 
the best people, so it’s important that’s widened. Half the population are 
women so this is a recognition that the intelligence services must respond 
to the population within which they operate. But I would also hope that 
with that target comes recognition that women need to be fairly 
represented at all levels of the organisation because in order to have 
institutional change you need critical mass and determination by 
management to make it happen.” 
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5 The report follows speculation that Gillian Anderson, the actress famous 
for her role as Scully in the X-Files, could be the next 007 in the famous 
James Bond franchise. Fans mocked up a picture of the actress posing as 
the next Bond character amid calls for the films to cast a woman in the 
leading role after Daniel Craig revealed he will not continue in the job. 
 
 telegraph.co.uk, 2016 
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Tekst 7 

 
Screen Strain  
 
based on an article by Kate Gammon 
 

1 The grocery-line screen flashes its cooking tips, and my baby twists his 
neck, owl-style, to gawk at the chefs making crab cakes. Screens are 
everywhere: not just in our homes, but our roads, planes, cars and 
restaurants. So what’s a parent to do, when the Academy of Pediatrics 
recommends zero screen time for children under two? 
 

2    20    the warning from 
pediatricians, research shows that 
three-quarters of kids under two 
are exposed to screens, and a lot 
of screens: the average infant or 
toddler watches 1.5 hours of 
television directly, and is exposed 
to 5.5 hours of background TV. 
Since infants are only awake for 
about 9 hours per day, that 
means that more than half of their 
waking hours somehow involve 
the television. 
 

3 “We’re technologizing childhood today in a way that’s unprecedented,” 
says sociologist and pediatrician Nicholas Christakis. He found that while 
television time under 3 raised the likelihood of attention problems later in 
life, that risk didn’t exist if the young kids were watching slow-based 
educational programs rather than frenetic entertainment or violent 
programs, which have even quicker cuts and pacing than cartoons. The 
typical newborn brain is 333 grams in size – and it triples during the first 
two years of life. That astounding brain growth doesn’t happen at any 
other point in human life – making those early years particularly crucial. 
 

4 Other researchers    22    what’s on the screen is more important than 
screen time itself. Researchers at the Children’s Media Lab at the 
University of Iowa reported that some types of television can actually help 
increase vocabulary and language skills. They found that kids who 
watched shows that moved slowly through a story with characters had 
larger vocabularies than those who watched other types of programming, 
including “educational” shows like Sesame Street. The problem with some 
educational programs is that they are filled with “an enormous amount of 
information coming at them quickly,” according to researcher Deborah 
Linebarger. 
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5 All those hours in front of screens may lead kids to develop slower in their 
emotional understanding of the world. Another study found that sixth-
graders who went five days without exposure to technology were 
significantly better at reading human emotions than kids who had regular 
access to phones, televisions and computers. 
 
 popsci.com, 2012 
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Tekst 8 

 
Barking Dogs  
 
adapted from an article by Guy Walters 
 

1 You can picture the scene. The 
sun has finally come out, and 
the weather looks set fair. You 
plan to spend the day outside, 
but your peace is shattered. It’s 
the dog next door, and it’s 
barking. Not just a few woofs, 
but an incessant and high-
pitched yapping. Perhaps it will 
soon stop, you think, but it does 
not. In fact, it barks for a further four hours until its owner gets home, by 
which time your day in the sun has been ruined. But what makes it worse 
is that you know it is going to happen all over again tomorrow, and the 
day after that.  

2  Constant exposure to the sound of barking really can induce extreme 
physical and psychological distress. The reason for this lies in your 
autonomic nervous system (ANS), which controls core body functions 
such as your heart rate and breathing. When you hear a sudden, sharp 
noise, the sound waves are transmitted to the brain, which interprets them 
as a potential threat. The brain then sends signals to the ANS, and we 
start to feel tense – leading, typically, to an increased heart rate and 
higher blood pressure. If a dog barks once or twice, there is no harm 
done. Our heart rate and blood pressure return to normal. But if the noise 
is continual, every time that dog barks, your ANS repeatedly fires up. It is 
causing you not only to feel anxious, but also immensely angry.  

3  Dogs do not bark to make us angry: they are vocal for any number of 
reasons, but the most common reasons are boredom and loneliness. 
Dogs are    26    creatures, and if their waking hours are spent without 
human company, they voice their anxiety. The truth is that more and more 
of us have working lifestyles which make us unsuitable to be dog owners. 
It is simply not fair to leave these creatures alone for hours. The over-
riding reason for their bark is to attract attention. The problem is that, over 
the centuries, humans have bred a loud bark into domestic pets because 
it made them better guard dogs. 

4  Some people consider buying a second dog to keep the first dog 
company, but this is not a reliable way to stop dogs barking. Your 
neighbours may end up having to endure twice the noise if the two set 
each other off! Rather, if you are a dogowner, consider getting your dog 
company in the form of a dog walker or a sitter when you are away. Also, 
make sure that your dog has plenty of exercise and enough to eat. A well-
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fed, physically tired dog is much more likely to be a quiet dog. If it’s dark, 
leave a light on – and consider leaving on a TV or radio, as the sound of 
humans, even recorded voices, is known to make dogs more relaxed.  

5  Dogs can be trained to be silent. To understand how to do this, you 
have to get inside the mind of a dog. Most owners shout ‘shut up’ when 
dogs bark to get attention – giving them the very attention they crave, and 
encouraging them to bark even more. The answer is to    28    the dog 
when it is barking, turn your back on it, walk away and reward it with 
attention (and a treat) only when it stops. It will eventually learn that 
barking deprives it of attention.  
 
 Daily Mail, 2015 
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Tekst 9 

 

March of the machines 
 
adapted from an article by James Dean 
 

 
 

1 The secrets of human life are quietly being transferred to the digital brains 
of machines. Every second, they learn more about our foibles by quietly 
digesting the vast amounts of personal information we put online. Social 
networks, smartphone apps and countless internet-connected services 
are helping machines to learn about us so quickly that by 2025 we will be 
able to talk to artificially intelligent personal assistants as if they were 
humans. 

2  The evolution is being accelerated by a process known as “machine 
learning”, whereby a computer is fed huge amounts of data from which it 
is able to draw its own meanings, says Peter Donnelly, professor of 
statistical science at the University of Oxford. “Twenty years ago, a 
computer programmer would have to work out a problem and then type 
out the code that allowed the computer to solve it,” he explains. “With 
machine learning, they programme the steps that allow the computer to 
learn the solution to the problem.” He added that the expansion of the 
internet and the increased power of computers had revolutionised the field 
and that ten years from now we would be using and relying on complex 
apps beyond our current imagination. 

3  Zoubin Ghahramani, a professor of information engineering at the 
University of Cambridge, said: “There are all sorts of forms of robot 
intelligence already affecting our lives. Every aspect of your activity on 
Facebook is controlled by this intelligence – what appears in your news 
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feed, what adverts it shows you. Your smartphone knows things about 
you – your priorities, what it should remind you about, clear 
recommendations it could make.” 

4  There will be    32    the progress, however. Paul Newman, principal 
investigator at the University of Oxford’s mobile robotics group, said: 
“We’re not going to have something that helps us around the house.  
I don’t see generalist robots coming for a long time. Intelligent robots will 
first appear in places where they have a clearly defined role – that’s why 
there are already so many robots on car production lines. We have 
evolved extraordinary capabilities as humans, but look at how long it took 
us to evolve. The idea of a humanoid robot is distorted by science fiction, 
and at the moment, it is just that.” 
 
 The Times, 2015 
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Tekst 10 

 
Chinese school sets up ‘marks bank’ 
 
adapted from an article by Tessa Wong 
 

1 A Chinese high school has 
come up with an innovative 
way to help struggling 
students – a ‘marks bank’. 
The Nanjing Number One 
Secondary School has rolled 
out a scheme where students 

can ‘borrow’ marks to top up 
low scores so they can pass 
their tests. The school said it 
was aimed at reducing the 
stress of taking exams. The scheme has become a talking point in China 
which has seen rising concern over an education system still reliant on 
high-pressure examinations. 
 

2 According to media reports this week, the school introduced the scheme 
in November last year for 49 students in an elite programme aimed at 
grooming them for entry into US colleges. So far, 13 students have taken 
part in the scheme. They incur a debt when they ‘borrow’ marks, and are 
expected to repay it with marks scored in subsequent tests. To encourage 
students to improve in their subjects, they can be charged ‘interest’ if they 
do not repay their loans quickly enough. Students can also be ‘blacklisted’ 
from borrowing if they fail to repay their loans on time. And just like in a 
real bank, the students will be given ‘credit scores’, based on their 
behaviour records, school attendance and fulfilment of classroom cleaning 
duties. 
 

3 Director Huang Kan said in interviews with Chinese media that the 
scheme was aimed at changing China’s exam culture and exploring a new 
evaluation system. “In past exams, scores have become everything, and 
the pressure on students has become immense,” she said. “The purpose 
of an examination is to measure, give feedback, correct, and elevate 
standards – and not to make things difficult, punish or damage a student’s 
enthusiasm.” She added that the scheme would encourage students to 
have greater responsibility and a greater aptitude for learning. 
 

4 The ‘marks bank’ has generated intense interest in Chinese media and 
online. While some believe it is a good move, others have questioned 
whether it may inadvertently send the wrong message to students. 
“Exams may lose their rigour. If you don’t do well in a test you can just 
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take it again. But life often doesn’t give you second chances,” said one 
critic. Beijing News quoted an education expert as saying that the scheme 
was a ‘double-edged sword’ as some students may take exams less 
seriously and end up developing ‘inertia’. 
 

5 But Ms Huang Kan has defended the idea. “The ‘marks bank’ is not a 
charitable institution aimed at giving out marks to lazy students, rather it is 
a nurturing cradle aimed at giving opportunities to diligent students,” she 
explained. 
 
 bbc.com, 2017 
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Tekst 11 

 
When driving verges on the dangerous 
 
by Neil Lancefield 
 
The risk of traffic accidents is being increased 
because of long grass and tall weeds blocking 
drivers’ views, the Automobile Association (AA) 
says. 
 Four out of ten of drivers have experienced 
overgrown vegetation obscuring their sight-
lines at junctions, a poll of 21,877 AA members 
found. More than a third said road signs such 
as speed limits and low bridge heights were hidden by foliage, while a 
similar percentage reported that direction signs have been masked, 
making it difficult for drivers on unfamiliar routes. 
 AA president Edmund King said: “A mixture of warm and wet spring 
weather has caused grass and trees to grow so quickly that it has put 
drivers at risk when making routine journeys. Due to budget cutbacks, 
councils are struggling with controlling the fast growth…and that is 
increasing the likelihood of collisions.” 
 
 Iweekend, 2016 
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Tekst 12 

 
Happiness book club 
 

Vanessa King recommends a book every 
month to improve our happiness levels. 
 
Happiness doesn’t just happen – it comes 
from planning and pursuing things that are 
important to us. Research shows that setting 
and working towards goals can contribute to 
happiness. I love Succeed: How We Can 
Reach Our Goals by Heidi Grant Halvorson 
(Plume, £11.99). One of the main ideas of 
the book is focusing on getting better rather 

than expecting to be brilliant straight away. Many of us believe that our 
intelligence, personality, and physical aptitudes are    40   ; that no matter 
what we do, we won’t improve. Research suggests that this belief is 
wrong; abilities of all kinds are profoundly adjustable. 
 People whose goals are about getting better take difficulty in their 
stride, and appreciate the journey as much as the destination. 
 
 Psychologies Magazine, 2016 
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Tekst 13 

 
Burning question: 
Why do paper cuts hurt so much? 
 
Skin expert Dr Hayley Goldbach believes the pain is 
partly because fingertips are one of the most sensitive 
areas of the body. This sensitivity is caused by nerve 
endings that can warn the brain, through pain, of any 
danger – for example, the risk of being burnt by hot 
things. Another possible reason why paper cuts hurt so 
much is because they are not usually deep enough for 
the body’s healing mechanisms (such as scabbing) to 
be triggered. This means that the nerves are left 
exposed for longer and keep sending danger messages 
to the brain. In addition, the edges of paper aren’t often as smooth as they 
look – they can actually be quite rough, which means that they do more 
damage than you’d expect. Finally, your hands are often in use, meaning 
the cut is pulled and stretched. This means it can take longer to heal than 
if it were elsewhere on your body. 
 
 The Week Junior, 2017 
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Tekst 14 

 

Compulsory Cooking Classes 
 
English teenagers are to receive compulsory 
cooking lessons in schools. Cooking was once 
regarded as an integral part of education in 
England – even if it was mainly aimed at girls. In 
recent decades cooking has progressively 
become a marginal activity in schools. But the 
rising level of obesity has led to a rethink about 
the food that children are given and the skills 
they should be taught. What’s more, it’s feared 
that basic cooking and food preparation skills are 
being lost as parents turn to ready meals and pre-prepared convenience 
foods. 
 
The well-known cookery writer, Prue Leith, applauds the initiative. “If we’d 
done this thirty years ago we might not have the crisis we’ve got now 
about obesity and lack of knowledge about food and so on. Besides, every 
child should know how to cook, not just so that they’ll be healthy, but 
because it’s a life skill which is a real pleasure and we deny children that 
pleasure.” 
 
The renewed interest in cooking is primarily a response to the level of 
obesity in Britain which is amongst the highest in Europe, and according 
to government figures half of all Britons will be obese in 25 years if current 
trends are not halted. 
 
 bbc.com, 2014 
 
 

einde  
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Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

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

 
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 

 
 1 A B C 

 
 

Tekst 2 

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

 
 

Tekst 3 

 
 3  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 4 

 
 4 A B C D 

 
 5 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 6 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 

A B C D  A B C D   X B X A B C D   X of of 
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 9 A B C 

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

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

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C 

 
 

Tekst 6 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 16  ..................................................................................................................  

 
 17 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

 
 18 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C 

 
 21 A B C 

 
 22 A B C 

 
 23 A B C D 

 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Tekst 8 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

 
 28 A B C D 

 
 29  

kopje vanaf alinea 

a Hoe mensen het beleven  

b Verklaringen voor het blaffen  

c Praktische tips en oplossingen  

 
 

Tekst 9 

 
 30 A B C D 

 
 31 1  Peter Donnelly:  ................................  

 
2  Zoubin Ghahramani:  .........................  

 
3  Paul Newman:  ..................................  
 

 32 A B C D 

 
 33 A B C D 

 
 

Tekst 10 

 
 34 A B C D 

 
 35 A B C D 
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 36 A B C D 

 
 37 A B C D 

 
 38  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 11 

 
 39  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 12 

 
 40 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 41  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 14 

 
 42 A B C 

 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2019 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 

Pagina: 214Voor 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).



 GT-0071-a-19-2-c 2 lees verder ►►► 
 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 1 
They turned (een-na-laatste zin) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 3 
 

 3 maximumscore 1 
b-a-c 
 
Opmerking 
Iedere andere volgorde geen scorepunt toekennen. 
 
 

Tekst 4 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 6 C 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Tekst 5 
 

 7 C 
 

 8 A 
 

 9 B 
 

 10 maximumscore 1 
voor antwoorden met de volgende strekking: 
Het kunnen kleine beestjes zijn. / (Ook) kleine beestjes kunnen (veel) 
schade aanrichten. / Een dier hoeft niet groot te zijn (om gevaarlijk te zijn 
voor de omgeving waar het terechtkomt). 
 

 11 A 
 

 12 C 
 
 

Tekst 6 
 

 13 A 
 

 14 B 
 

 15 D 
 

 16 maximumscore 1 
voor een antwoord met de volgende strekking: 
(waardevolle) levenservaring 
 

 17 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 wel 
 
indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien één of geen goed 0 
 

 18 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

GT-0071-a-19-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Tekst 7 
 

 19 D 
 

 20 B 
 

 21 C 
 

 22 A 
 

 23 A 
 
 

Tekst 8 
 

 24 A 
 

 25 A 
 

 26 C 
 

 27 maximumscore 1 
1 niet 
2 niet 
 
indien twee goed  1 
indien één of geen goed 0 
 

 28 A 
 

 29 maximumscore 2  
kopje vanaf alinea 
a Hoe mensen het beleven (alinea) 1 

b Verklaringen voor het blaffen (alinea) 3 

c Praktische tips en oplossingen (alinea) 4 
 
indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien één of geen goed 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

GT-0071-a-19-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Tekst 9 
 

 30 C 
 

 31 maximumscore 2 
1 d 
2 a 
3 b 
 
indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien één of geen goed 0 
 

 32 C 
 

 33 A 
 
 

Tekst 10 
 

 34 D 
 

 35 A 
 

 36 A 
 

 37 D 
 

 38 maximumscore 1 
(alinea) 2 
 
 

Tekst 11 
 

 39 maximumscore 1 
Due to (laatste zin) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

GT-0071-a-19-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Tekst 12 
 

 40 B 
 
 

Tekst 13 
 

 41 maximumscore 1 
vier/4 
 
 

Tekst 14 
 

 42 B 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 juni. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Financial Times, 2015 
tekst 2 The Times, 2013 
tekst 3 The Straits Times, 2017 
tekst 4 The Big Issue, 2013 
tekst 5 bbc.com, 2016 
tekst 6 telegraph.co.uk, 2016 
tekst 7 popsci.com, 2012 
tekst 8 Daily Mail, 2015 
tekst 9 The Times, 2015 
tekst 10 bbc.com, 2017 
tekst 11 Iweekend, 2016 
tekst 12 Psychologies Magazine, 2016 
tekst 13 The Week Junior, 2017 
tekst 14 bbc.com, 2014 
 
 
 

einde  
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GT-0071-a-18-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2018 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 16 mei
13.30 - 15.30 uur

Pagina: 223Voor 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).



 

 GT-0071-a-18-1-o 2 / 9 lees verder ►►►

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 was het doel van de actie van het bedrijf Meralco? 

A de duurzaamheid van zijn producten benadrukken 
B de sympathie voor het bedrijf bij klanten vergroten 
C een veilige tas voor het vervoer van apparatuur promoten 
D oproepen om energie-verspillende apparaten te vervangen 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 Welke bewering over ijsberen wordt in het artikel gedaan? 

A IJsberen vallen alleen aan als men in hun territorium komt. 
B IJsberen vallen vooral aan om hun jongen te beschermen. 
C IJsberen zijn eigenlijk minder agressief dan men denkt. 
D IJsberen zijn gevaarlijker dan de meeste andere roofdieren. 
 
 

Tekst 3 

 
2p 3 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

inhoud van de tekst. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Met sponsorgeld zorgt Centrepoint ervoor dat dakloze jongeren af en 

toe een nacht kunnen doorbrengen in een B&B. 
2 Als sponsor kun je uit een bestand kiezen welke jongere je wilt 

ondersteunen. 
3 De sponsor krijgt informatie over zowel de kamer als de jongere die 

erin verblijft. 
4 Als je meerdere kamers sponsort, krijg je korting. 
 
 

Tekst 4 

 
1p 4 Why does the writer mention a headline in paragraph 1? 

A to demonstrate a positive approach towards dealing with setbacks 
B to mention the tendency of soccer fans to remain dissatisfied 
C to praise the fact that the British usually stay calm and civilised 
D to stress that soccer players depend on encouraging press coverage 
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1p 5 Kies bij    5    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A denial of 
B dislike of 
C indifference to 
D response to 
 

1p 6 What is the main function of paragraph 3? 
A to contradict the main point made in this text 
B to give new information about the main point made in this text 
C to illustrate the main point made in this text 
D to put the main point made in this text in a scientific context 
 

1p 7 Kies bij    7    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A In other words, 
B On top of this, 
C To the contrary, 
 

1p 8 Which of the following is meant with ‘occasional bumps’ in the last 
sentence? 
A disappointing moments 
B rare experiences 
C regular conflicts 
D unreachable goals 
 
 

Tekst 5 

 
1p 9 What becomes clear about a robbery from paragraphs 1 and 2? 

A It proves that safes can be opened with garden equipment. 
B It succeeded because Tesco employees provided inside information. 
C It was carried out by a group of skilled and patient criminals. 
D It was so remarkable that it has since been turned into a film script. 
 

1p 10 Kies bij    10    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A alarming 
B copied 
C noisy 
D pointless 
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1p 11 What do Eccles (see paragraph 1) and Levenshulme (see paragraph 4) 
have in common according to the text? 
Both towns have 
A been targeted by the same group of criminals. 
B fallen victim to a similar sort of crime. 
C had security problems with Tesco shops. 
D invested in special training for the police force. 
 

1p 12 What is the function of paragraph 5? 
A to explain why the police is under pressure to solve the crime 
B to make clear why the scene of the crime was not protected at the time 
C to point out that the timing of the robbery was planned beforehand 
 

1p 13 ‘Police said they were appealing for anyone with information to contact 
them.’ (begin alinea 6) 
Welke van de volgende vragen stelt de politie niet, volgens alinea 6? 
A Wie heeft er mensen gezien met aarde op hun kleren in de buurt van 

de plaats delict? 
B Wie heeft er mensen verdacht zien rondhangen op of in de buurt van 

de plaats delict? 
C Wie heeft in zijn of haar omgeving horen praten over het graven van 

een tunnel? 
D Wie heeft mensen gezien die op onverklaarbare wijze besmeurd 

waren met verf? 
 
 

Tekst 6 

 
2p 14 ‘What happened to the sparrows?’ (titel) 

 Welke twee oorzaken worden er genoemd voor het feit dat er steeds 
minder mussen zijn? 

Geef antwoord in het Nederlands. 
 
 

Tekst 7 

 
2p 15 In de tekst zijn vier woorden weggelaten (   a   ,    b   ,    c    en    d   ). 

 Kies voor elk gat het juiste woord uit de volgende mogelijkheden: 
1 bitter 
2 fresh 
3 kid-friendly 
4 picky 
5 traditional 
Schrijf de nummers achter de letters in de uitwerkbijlage. 
Let op: er blijft één woord over. 
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1p 16 Which of the following is true, according to this text? 
A Brussels sprouts can contain harmful substances. 
B Oranges are less beneficial to one’s health than assumed. 
C People have a natural resistance to certain flavours. 
D Young children do not like to eat green vegetables. 
 
 

Tekst 8 

 
1p 17 ‘The man to my right buries his head in his hands.’ (einde alinea 1) 

Welk van de volgende citaten geeft hiervoor een verklaring? 
A ‘he agreed to teach me the tricks of the commentary trade’ (alinea 2) 
B ‘I’m clearly living up to his low expectations of me.’ (alinea 2) 
C ‘The pressure of getting it right can be immense.’ (alinea 3) 
 

1p 18 “you have to mask it and try to sound as calm as possible.” (alinea 3) 
 Welke zin uit alinea 3, 4 of 5 maakt duidelijk dat het Simon Holt goed 

lukt om rustig over te komen? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 

1p 19 How does Simon Holt prepare for a race, according to paragraph 4? 
A by meditating just before he has to begin his commentary 
B by memorising the appearances of the horses in the race 
C by reading specialised magazines to distract his mind 
D by writing down bits of information in an old notebook 
 

1p 20 Wat maakt het onder andere voor de schrijfster zo moeilijk om een 
paardenrace te voorzien van commentaar, volgens alinea 5? 
1 De paarden hebben ingewikkelde namen. 
2 De volgorde van de wedstrijden wordt pas vlak voor aanvang bekend 

gemaakt. 
A Alleen 1 is juist. 
B Alleen 2 is juist. 
C Zowel 1 als 2 is juist. 
D Geen van beide is juist. 
 

1p 21 How does paragraph 6 connect to paragraph 5? 
A It contradicts what is said in paragraph 5. 
B It expands on what is said in paragraph 5. 
C It illustrates what is said in paragraph 5. 
D It modifies what is said in paragraph 5. 
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1p 22 “to build up to a crescendo.” (einde alinea 7) 
 Welke zin uit alinea 4, 5 of 6 legt uit waarom je dit nodig kunt hebben? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 

1p 23 Kies bij    23    in alinea 8 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A chaotic 
B hasty 
C imperfect 
D relaxed 
E sensitive 
 

1p 24 ‘and I mumble and mutter my way through six minutes of a race’ (alinea 9) 
 Welke alinea maakt voor het eerst duidelijk dat de schrijfster het 

moeilijk vond om de race van commentaar te voorzien? 
Noteer het nummer van deze alinea. 
 

1p 25 What drives Simon Holt to keep on doing such a difficult job, according to 
paragraph 10? 
A He is very fond of horses and likes spending time with them. 
B He likes helping new riders start a racing career. 
C He loves having the best view to watch the races. 
D He makes profits from having inside information on horses. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 26 Kies bij    26    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A interfere 
B protest 
C retreat 
 

1p 27 Which of the following descriptions fits Rose Rouse best, based on 
paragraphs 2 and 3? 
She is 
A ambitious and dominant. 
B careful and modest. 
C outgoing and resourceful. 
D silent and wise. 
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1p 28 What becomes clear about Harlesden in paragraph 4? 
A It has been transformed into a popular London tourist attraction. 
B It has developed into a rather diverse and vivid neighbourhood. 
C It has opened large department stores to attract foreigners. 
D It has turned into a dismal place that people avoid with reason. 
 

1p 29 What is the function of paragraph 5? 
A to explain why some people still refuse to live in Harlesden 
B to give an example of what went wrong with Harlesden 
C to make clear that locals are also working to improve Harlesden 
D to stress what still needs to be done to change Harlesden 
 

1p 30 “If they can afford it,” (paragraph 6) 
What becomes clear from this remark by Leroy Simpson? 
A Banks are reluctant to provide mortgages for houses in Harlesden. 
B Former residents of Harlesden are familiar with its drawbacks. 
C Harlesden is turning into a fashionable and attractive area. 
D Simpson’s parents have unsuccessfully tried to sell their house. 
 

1p 31 “Because we keep ourselves to ourselves, we’ve become isolated.” 
(alinea 6) 
 In welke alinea is dit aspect al eens benoemd? 
Noteer het nummer van deze alinea. 
 
 

Tekst 10 

 
1p 32 ‘all while hauling a ton of bricks.’ (eerste alinea) 

 Wat is de reden voor Jim Dreyer om stenen mee te slepen? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

2p 33 Geef van elke bewering over Jim Dreyer aan of deze juist of onjuist is 
volgens de tekst. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Hij wordt tijdens zijn tocht voorzien van eten en drinken door een 

ploeg die meevaart. 
2 Hij gaat deze uitdaging aan om reclame te maken voor zijn bedrijf. 
3 Hij draagt tijdens de zwemtocht een speciaal voor hem ontworpen pak. 
4 Hij verwacht geen problemen tegen te komen tijdens deze tocht. 
 

1p 34 Uit welke zin blijkt dat Jim Dreyer ervan overtuigd is dat zijn tocht zal 
slagen? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
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Tekst 11 

 
1p 35 Kies bij    35    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A people hate to fill out 
B that come as a surprise 
C we know the result of 
D which are very popular 
 

1p 36 ‘a cut in air passenger duty’ (einde alinea 1) 
Welke van de volgende citaten uit de tekst legt nog eens uit wat dit 
betekent? 
A ‘the cost is shaved a bit’ (alinea 2) 
B ‘some parents will still choose to take their kids away when they 

should be in the classroom’ (alinea 2) 
C ‘you’ll have to shell out a lot more cash’ (alinea 3) 
D ‘your life will be a lot less convenient’ (alinea 3) 
 

1p 37 ‘you’ve already made one big choice’ (alinea 3) 
 Welke keuze wordt hier bedoeld? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 
 

Tekst 12 

 
1p 38 What is the main aim of the exhibition? 

A to attract people interested in fictional crimes 
B to create awareness for the work of crime fighters 
C to raise extra money to fund a special crime unit 
D to warn the public for tricks used by criminals 
 

1p 39 Kies bij    39    in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A After all 
B Also 
C In short 
D Still 
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Tekst 13 

 
1p 40 Wat wordt duidelijk uit deze tekst? 

A Het menselijk brein is eigenlijk ongeschikt om lange-termijn-
beslissingen te nemen. 

B Lastige taken uitstellen tot het laatste moment verbetert vaak het 
uiteindelijke resultaat. 

C Mensen ondergaan onvermijdelijke pijnlijke ervaringen het liefst maar 
zo snel mogelijk. 

D Plezierige momenten worden vaak eerder vergeten dan pijnlijke 
momenten. 

 
 

Tekst 14 

 
1p 41 Welke conclusie komt overeen met het antwoord van Ed? 

A Het heeft veel nadelen om een relatie te hebben met iemand die een 
hond heeft. 

B Het is uit hygiënisch oogpunt verstandiger om mensen te knuffelen 
dan te zoenen. 

C Hondenbezitters beseffen vaak niet dat het onprettig is om met hen te 
zoenen. 

D Mensen die door een hond gelikt worden in hun gezicht, kunnen daar 
ziek van worden. 

 

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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Bijlage VMBO-GL en TL 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 

 
 

Meralco: Unplug to save bags 
 

Meralco, the 
Philippines’ top supplier 
of electricity, aimed to 
show goodwill to its 
customers by educating 
them on how electric 
consumption works and 
how to read electricity 
bills. 
 
Special bags that 
combined ‘Electricitips’ 
or information on how 
to save electricity and 
ways to practice smart 
electrical consumption 
were given away during 
Christmas bazaars and 
Meralco mall events. 
 
 
 

 
 adsoftheworld.com, 2015 
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Tekst 2 

 

Polar bear sets its sights on cameraman 
 
BBC cameraman Gordon 
Buchanan was shaken but not 
stirred by a terrifying encounter 
with a polar bear: thankfully his 
bulletproof Perspex hide was 
bear proof too. The filmmaker 
employed the portable hide – 
dubbed an ice cube – to record 
the polar bears at close quarters 
for his new documentary series The Polar Bear Family and Me. 
 
“The aim wasn’t to have this terrifying encounter but to see these animals 
up close doing what they naturally do,” Buchanan told the BBC’s Radio 
Times Magazine. He had previously filmed tigers in Bhutan and brown 
bears in Minnesota, but said that his encounter with the 8ft polar bear was 
his scariest yet. “A lot of people think that carnivores are intrinsically 
dangerous but most aren’t. Polar bears are different. Without a doubt this 
female could smell me inside and wanted me for lunch. She was looking 
for a weak spot for almost 45 minutes. I was terrified.” 
 

 
 
The mother bear was named Lyra by the film-makers, and her cubs Miki 
and Luca. The crew had to make long journeys over the ice to follow the 
bears into uncharted territory, often fleeing on snowmobiles when the 
giant predators came too close. 
 
 news.com.au, 2013 
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Tekst 3 

 
DID YOU SEE DANIEL? 
Or did you look past him and carry on with your life? 
 
Like many of the young people who come 
to Centrepoint, Daniel is no stranger to 
being ignored. His stepfather used to lock 
him out of the house. His mother said she 
wished she’d never had him. 
 
Daniel left home at 16 and fled to London, 
hoping for a better life. With no home, he 
spent his time walking around and riding around on buses. He was cold, 
hungry and grubby. Worst of all he felt worthless. Even when he 
eventually found a B&B, he did not feel safe.  
 
While Daniel’s story may sound shocking to you, many of the homeless 
young people who come to Centrepoint have been through similar 
experiences. 
 
By giving just 40p a day (£12 a month) you can get a vulnerable homeless 
person off the streets right now. You’ll give them a room of their own and 
all the support they need to rebuild their life. They’ll receive counselling to 
deal with their problems, career advice to help them into college or a job, 
and basic life skills, such as how to budget and pay bills. So, when they’re 
ready to leave, they can live independently. 
 
Many people don’t give homeless people like Daniel a second glance, but 
today you can be the person who chooses not to ignore them. Thanks to 
someone like you, Daniel is now safe at Centrepoint. 
 
Sponsor a room at Centrepoint 
 call 0800 13 80 473 or visit www.centrepointroom.org.uk 
 
What you’ll receive as a Centrepoint room sponsor 
 A virtual recreation of your room online that you can log into using 

personal login details.  
 A plan of your room and information about the young person currently 

staying in it, through the post. 
 Regular updates about how the young person’s life is changing. 
 
If you’d like to sponsor more than one room, please do. The more rooms 
you sponsor, the more young lives you’ll change. 
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Tekst 4 

 

Failing Your Way to Success 
adapted from an article by Peter Horne 
 

1 Like millions of other English football fans, I experienced that all-too 
familiar sinking feeling when Luis Suarez put two goals in the back of the 
England net and sent our national team crashing out of the 2014 World 
Cup. Some criticism inevitably followed, but I was pleased to see the Daily 
Telegraph headline that stated “England manager Roy Hodgson sees a 
brighter future following elimination from 2014 World Cup finals.” 

2  Failure is often seen as a dirty word, associated with negative 
experiences and bitter disappointments. Nobody wants to hear a driving 
examiner utter that word or wants to open an envelope of exam results 
that crush expectations and dreams. Yet should failure be viewed so 
negatively? Curious though it may seem, failure is often an integral part of 
succeeding. Contrary to popular perception, it can be an alternative route 
to success. The key is not whether we have succeeded or failed, but 
rather our    5    failure. 

3  Thomas Edison, the inventor who held a 
world record of 1,039 patents, is said to have 
commented: “I never failed once, it just 
happened to be a 2000-step process.” If 
failure is viewed as personal defeat, 
generating negative thoughts about our 
abilities or identity, inevitably the biochemical 
response of our feelings will also be affected. 
Edison learnt many ways how not to achieve his goal, but he didn’t allow 
this repeated learning to discourage him. Instead he was spurned on to try 
new ways. 

4  British athlete Sebastian Coe, who won several Olympic medals, said: 
“Winning is based on a pretty healthy, robust diet of defeat. You’ve got to 
learn how to deal with that, and smart people know how to build out of it 
and what they need to do to address those issues.”    7    it’s all about how 
you frame these events. If you view them as learning experiences, they 
will benefit you and provide a springboard from which to improve. 

5  So next time unwanted circumstances threaten to derail your plans, 
remember to keep a healthy perspective and remind yourself that a dream 
is not just a desirable outcome, but also a journey with occasional bumps 
along the way. 
 
 Sorted, 2014 
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Tekst 5 

 

Digging for the money 
 

 
 

1 Police are hunting thieves who dug a 50ft long tunnel under a mini-
supermarket before stealing tens of thousands of pounds from a cash 
machine. In scenes reminiscent of the movie The Great Escape, the gang 
are thought to have spent months surreptitiously disposing of the dirt from 
the tunnel as they carefully dug towards the machine built into a Tesco 
Express store in Eccles, Greater Manchester. 

2  The thieves used pick axes and shovels to excavate the tunnel, while 
supporting the roof with parts of the building’s foundations. After reaching 
the cash machine they managed to smash their way inside and made off 
with a number of the store boxes containing an estimated £40,000 in 
cash. Greater Manchester Police said the complexity of the tunnel 
structure would have required a great deal of planning and may have 
taken months to complete. 

3  However, it has emerged that their efforts may have been    10    as 
ATMs usually have security devices which explode if the machine is 
breached, covering the cash in bright coloured dye. 

4  It is the second time thieves in the area have used a tunnel to gain 
access to a cash machine in a retail unit. Two years ago a gang 
excavated a 100ft tunnel, complete with lighting and ventilation, to make 
off with money from a machine at a Blockbuster shop eight miles away in 
Levenshulme. After that raid police estimated the thieves had spent as 
much as six months digging the tunnel from a railway embankment under 
a car park and beneath the shop. 
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5  Police refused to say how much was taken in this latest raid, other 
than to say it was a “substantial” sum, but most cash machines contain in 
excess of £40,000 when full. The gang struck in the early hours of last 
Friday morning, when the machine would have likely been full of money 
ahead of the weekend.  

6  Police said they were appealing for anyone with information to contact 
them. Detective Superintendent Mark Toker of GMP said: “These people 
had obviously spent a long time plotting this crime and I doubt they would 
have been able to keep their plans secret for all that time, without telling 
others about their elaborate scheme. The offenders must have spent long 
periods of time in the area over the last few months, which people may 
have noticed. You may have seen people acting suspiciously on Friday 
night, possibly covered in soil.” 
 
 Daily Telegraph, 2014 
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Tekst 6 

 
What happened to the sparrows? 
 
When I first moved into my house in 
Holloway in 1977 I considered house 
sparrows as pests to be grudgingly 
tolerated, owing to their predatory 
assaults on my primulas. This view 
shifted on a sultry summer afternoon 
when flying ants were appearing faster 
than I could swat them. A nearby flock 
of sparrows won me over with their 
aerobatic skills in picking them off with pinpoint accuracy.  
 Now the number of sparrows in London is falling. There used to be a 
lot of neglected buildings in this area which provided very adequate 
nesting sites for the house sparrows. Spiralling house prices have 
changed that. The rise and rise of the grey squirrel population has 
resulted in a competition for food also leading to a disastrous decline in 
house sparrow numbers. 
JOHN FERBANK 
London N7 
 
 The iPaper, 2014 
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Tekst 7 

 

Sweet Sprouts 
 
By Sean Poulter  
 

1 No matter how you dress them up, Brussels 
sprouts are one Christmas tradition that many 
children could do without. Over the years, 
attempts have been made to improve the flavour, 
adding sweet glazes, chestnuts or pieces of 
smoked bacon, but in many, many cases to no 
avail. Now supermarket chain Waitrose has 
worked with growers in Yorkshire and 
Lincolnshire to develop sprouts that they insist 
are    a   . 

2  According to scientists, children are not just 
being    b    when it comes to the knobbly sprout. 
Reluctance to wolf them down stems from survival instinct, as toxins tend 
to have a bitter taste, just like sprouts. Sweetness, on the other hand, 
usually indicates that something is safe to eat, which is why children 
adore biscuits, cakes and desserts. But there is a good reason why 
parents ought to urge their little poppets to eat Brussels sprouts: they 
have twice as much vitamin C per 100g as oranges, approximately 115mg 
as opposed to 54mg. 

3  Amy Lance, Chief Sprout Taster at Waitrose says: “The humble 
Brussels sprout is a wonderful bundle of deliciousness, but so often 
overlooked by children or choosy eaters. The poor little sprout is often 
rejected by people both little and large alike due to its perceived    c    
taste, so the supermarket giant has worked secretly with its farmers over 
the past year to create a milder flavoured sprout. We believe this variety 
will win over even the most ardent sprout haters. We hope it will get a 
massive thumbs up from children this Christmas and encourage them to 
‘eat their greens’.” 

4  Packs of the newly-developed sprouts will sell at £2.50 for 330g, which 
is not cheap when some stores will sell the    d    varieties at 99p per kilo. 
But some parents may yet find it is a price worth paying. 
 
 Daily Mail, 2013 
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Tekst 8 

 
The Grand National: They’re off – but I’m lost for words 
 
based on an article by Sarah Rainey 
 

 
 

1 Aaand they’re off! Aaand I’ve completely lost the power of speech. “Um,”  
I stutter, squinting at the galloping mass hundreds of metres down below. 
“It’s the second race of the day at Aintree and the horses are running … 
really fast … and they’ve gone over the first jump …” I feel a sharp elbow 
in my ribcage. “Sorry – over the ‘flight’ … and the red one’s in the lead, 
with another reddish one – no, it’s purple – just behind him…” I gabble 
incoherently, pointing out everything from the colour of the grass to the 
lovely hats worn by the female spectators. The man to my right buries his 
head in his hands.  

2  Four floors above the Aintree racecourse, I’m standing in a tiny box, 
armed with binoculars and a microphone, being tutored by Simon Holt, 
Channel 4’s master commentator. On Thursday, as crowds of 33,000 
flocked to the opening day of the biggest race meeting of the year, he 
agreed to teach me the tricks of the commentary trade. He warns me he 
thinks I am not up to the job. I’m clearly living up to his low expectations of 
me.  

3  “This job is not easy,” insists Holt. “I still get nervous going into the big 
meetings, but you have to mask it and try to sound as calm as possible. 
The pressure of getting it right can be immense. It is an adrenalin rush but 
you have good days and bad days. That’s the beauty of horse racing. It’s 
very risky trying to pre-prepare lines because you have absolutely no idea 
what’s going to happen.”  

4  As a commentator, the three days of the Grand National, the  
175-year-old National Hunt race held in Liverpool every April, make up 
Holt’s biggest audience of the year. But he appears utterly unflappable, 
before and during the race. Just minutes before Channel 4 goes on air, all 
he’s got by way of notes is a tattered copy of The Racing Post, which he 
repeatedly flicks through before shutting his eyes and mumbling, trance-
like, about reds and blues and greens. “Colours,” he exclaims, “are the 
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absolute basics. You’ve got to know which horse is which just by looking, 
otherwise you won’t be any good.”  

5  He hands me the card for my race, the Betfred Bowl Steeple Chase, 
which, thankfully, features only six horses. Still, I’ve got just half an hour 
to memorise their colours and names, which include mouthfuls such as 
“Houblon Des Obeaux” and “Silviniaco Conti”. Distinctive features such as 
a white face or coloured blinkers can help tell them apart – and then it’s 
all about clarity and diction. “You are communicating things to the 
audience so they must be able to understand,” says Holt. “Also, there’s 
the element of performance, where you raise your voice to supplement the 
excitement.”  

6  For big races, to ensure he doesn’t mess up, Holt is accompanied by 
Nicky Leeson, his “spotter”, who watches the horses on two screens in the 
commentary box, tallies the fences and whispers in Holt’s ear if he’s 
missed something. He needs this back-up because accuracy is essential 
as well. 

7  Are there many female commentators? “Sadly not,” he says. “The 
promoters did hold a competition recently to try to find some, but it was 
called the ‘Filly Factor’ and it was a bit naff. There are so many women 
who work in the business now, so I reckon it’s only a matter of time. 
Though it does help to have a deeper, husky voice, it makes it easier to 
build up to a crescendo.”  

8  It’s 2.30pm and my race is about to begin. Any last words of wisdom? 
“Keep up the rhythmic, continuous patter. And if you get it wrong, don’t – 
whatever you do – stop. Remember that commentators are allowed to be 
   23   : we’re not robots in the box, so it’s OK to make mistakes as long as 
you keep going.”  

9  Bang! It’s started – and I mumble and mutter my way through six 
minutes of a race that I, quite frankly, don’t understand. I can’t tell which 
bit of the course they’re on, how many jumps there are to go or even 
which one is in the lead. The horses are a blur, the jockeys blend into one 
and the roar of the crowd throws me off. 

10  Holt has mentored many a young jockey, but says that, more than 
anything, he is pestered for tips. Holt says: “The trouble is that horses 
can’t tell you if they’re not feeling well or if they don’t like the track or if 
they’re going too fast. There are no guarantees.” So which horse will he 
be backing this year? “Actually, I’m not much of a gambler,” says Holt with 
a laugh, surveying the majestic scene below. “Why would I bother? I get 
to stay up here, enjoying the best seat in the house.”  
 
 The Daily Telegraph, 2014 
 

Pagina: 242Voor 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).



 

 GT-0071-a-18-1-b 12 / 18 lees verder ►►►

Tekst 9 

 

Harlesden, I presume 
by Anna Maxted 
 

 
 

1 When Rose Rouse moved to Harlesden, a deprived area in north London, 
18 years ago, she felt “apprehensive”. Its immigrant communities – West 
Indian, Somali, Afghan, and Irish – kept largely to their little enclaves, and 
there was a reputation for gun crime. But rather than    26   , she 
determined to go out and make friends.  

2  Armed with little more than a cackling laugh and infectious 
enthusiasm, Rouse approached strangers in the street, asking if they 
knew the whereabouts of an old landmark, the Willesden Hippodrome. “It 
was a ploy to chat and to ask questions you never usually get the chance 
to ask,” she says. And she discovered a heart-warming truth: that if you 
approach with an open spirit, people come out to you.  

3  After various schemes – sitting under the famous Jubilee Clock with a 
sign reading “Talk to me” and organising a dance-fest in the streets with 
six friends in evening gowns – Rouse hit on the idea of inviting residents, 
including documentary maker Louis Theroux and comedian Alexei Sayle, 
to walk through Harlesden with her and chat about their lives. Her 
journeys of discovery will be published in a book, A London Safari: 
Walking Adventures in NW10.  

4   “Harlesden is a colourful, wild cacophony,” says Rouse. “It’s dirty and 
gritty, and has this untamed air.” There are wig shops, grocery stores with 
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piles of plantains, Portuguese bakeries and Brazilian cafés. We pass 
Hawkeye Records, the reggae store that also sells bread, and there is a 
shop that sells “spray for de-demonising your house”.  

5  Many residents, such as Leroy Simpson, have lived here all their 
lives. He is chair of Harlesden Town Team, which is a residents’ group 
that tries to improve the area. Among their achievements are the building 
of “pocket parks” with allotments where people can grow their own 
vegetables and playgrounds for children. Simpson’s parents fled 
Harlesden 15 years ago, but on a recent visit, he says, “they felt different”.  

6  “They’ll be wanting to move back,” says Rouse. “If they can afford it,” 
says Simpson. “I just saw the first £1.5 million house get sold.” Rouse isn’t 
pushing for a posher neighbourhood: she just wants to make Harlesden 
friendlier. Simpson says: “Because we keep ourselves to ourselves, we’ve 
become isolated. We want to encourage people to come out into the 
community. We have a chance to rekindle all the good neighbourly stuff 
we used to do for each other.”  
  
 The Sunday Telegraph, 2014 
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Tekst 10 

 
The Shark is in the water  
 
Long-distance swimmer Jim Dreyer, who 
calls himself “The Shark,” jumped into Lake 
St Clair near the Michigan-Canada border to 
begin what he hopes will be a 35-kilometre 
success story – all while hauling a ton of 
bricks. And he’s swimming solo without a 
support boat. 

  A 35km swim across Lake St Clair is like 
a dip in the water for a guy who has direct 
crossings of all five Great Lakes under his 
swim belt. That is why Dreyer is carrying 
two dinghies filled with 334 bricks. At a 
weight of 2.75 kilograms per brick, the motivational speaker from Byron 
Centre, Michigan, is towing more than 900 kilograms behind him. Dreyer 
calls it his “train of pain.”  

  After his crew of three loaded up the dinghies with bricks, food, drink 
and other essentials for the trip, Dreyer waded out into the waters off of 
the Clinton River Boat Club in Clay Township near Algonac. He donned 
his wetsuit, took a group photo and the crew affixed the dinghies to 
Dreyer’s ankles. He then looked in the distance, gazing at the 
Renaissance Centre towers that comprise General Motors’ headquarters. 
“Towards Detroit,” he said, before hitting the water to the delight of the 
onlookers who had gathered to see him get started.  

  The soon-to-be-50-year-old hopes to come ashore 30 hours later at 
Detroit’s Belle Isle to greet fans, well-wishers and representatives of 
Habitat for Humanity, the charity that will benefit from Dreyer’s latest 
swim.  

  Dreyer has been preparing since October, doing strength training, 
completing 32km swims and at one point towing a 2700kg boat in the 
water. Water temperatures are expected to remain in the 20-21 degree 
Celsius range, which pleased Dreyer, and he’s hoping the weather 
remains calm. “If anyone on this planet can do this, it’s me,” Dreyer said 
with a smile. He’s been in tough situations before, overcoming high waves 
during his 96km crossing of Lake Superior and falling ill, vomiting 
repeatedly and dropping 9kg while swimming across Lake Huron.  
 
 International Herald Tribune, 2013 
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Tekst 11 

 
Children and cheap don’t add up 
adapted from an article by Joanna Moorhead 
 

1 Hands up if you’d like a three-day weekend? Or a six-hour working day? 
Or a cheaper holiday? There are polls    35   , even before someone sets 
up the e-petition to check; so it can only be one of those feather-knocking-
over moments to hear that about 170,000 Britons have put their names to 
a call for holiday companies to cut their prices in high season. The petition 
condemns firms for cashing in on school holidays. In its wake, education 
secretary Michael Grove has suggested a cut in air passenger duty to 
reduce travel expenses for families. 

2  Air passenger duty or no air passenger duty: it’s going to be cheaper 
to holiday in term time, when demand is lower, than in school vacations, 
when everyone wants to be away. So even if the cost is shaved a bit, 
some parents will still choose to take their kids away when they should be 
in the classroom. 

3  The bottom line is, we all have to make choices – and when you’re a 
parent, you’ve already made one big choice, which has as a consequence 
that from here on you’ll have to shell out a lot more cash, and your life will 
be a lot less convenient for many years into the future. As a mother of four 
I can honestly say there are many silver linings to family life, which really 
is a joy and a privilege: but I fear cheap holidays will never be among 
them. 
 
 The Guardian Weekly, 2014 
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Tekst 12 

 

Exhibition of Previously Unseen Police Artefacts 
 

 
 
The city’s most inaccessible museum must surely be The Crime Museum, 
a macabre collection of evidence and criminal tales which was created in 
1875 but has only ever been open to police professionals and invited 
guests. Now we can all get a glimpse of the gory details, though, as its 
most fascinating exhibits will be on display at the Museum of London. This 
exhibition reveals previously unseen details and secrets from real-life high 
profile crimes such as the Acid Bath Murderer, the Great Train Robbery 
and the Millennium Dome Diamond Heist. Visitors will also find out more 
about the challenges the police face while trying to keep London legal. 
 
The exhibition’s curators have successfully avoided sensationalism and 
the exhibition’s methodical design is excellent, inviting you to focus 
carefully on each of more than 20 individual cases as well as themed 
sections on topics including terrorism, counterfeiting, espionage, and the 
challenge of distinguishing a real firearm from a replica. But the relentless 
succession of sad stories and objects used to cause harm is quite hard to 
take.    39   , these are all cases the Met1) has successfully solved and 
many have triggered an important development in policing the capital or 
the detection of crime. 
 
There’s a particularly imaginative programme of themed events to 
accompany the exhibition’s run; places are bound to go fast so it’s worth 
booking early. 
 
 timeout.com, 2015 

 

noot 1 the Met = the metropolitan police: de politie van Londen 
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Tekst 13 

 
Dread is worse than pain 
 
‘When people are offered a reward, they prefer to have it as soon as 
possible, which could be interpreted to mean that we rate future 
experiences as less important when we’re making decisions. This 
reasoning would suggest that you would put off unpleasant things to the 
future as well. We found that this isn’t the case for most people,’ said lead 
researcher Dr Giles Story, from Imperial College London. 
 
In his study, 35 participants were asked to choose between electric 
shocks of increasing intensity. In 71 per cent of tests, people chose to 
have the pain earlier, even though that meant a more painful stimulus. 
Similar results were found when volunteers had to choose between 
imagined dental appointments involving different levels of pain.  
 
‘If pain can’t be avoided, most people choose 
to get it out of the way sooner, even if that 
means the pain is worse. One explanation, 
termed ‘dread’, is that anticipating pain is 
unpleasant or disadvantageous, rather like 
pain itself. Human brain imaging studies 
support the existence of dread.’ Dr Story 
added: ‘This might make sense if anticipating 
pain stops you from doing things well or 
enjoying yourself.’ 
 
‘The findings would also suggest that the same principles could be applied 
to deadlines or other ways of making something inevitable. It is more 
likely to result in you choosing to get it out of the way, even if it is 
something you are dreading,’ said Dr Story. 
 
 dailymail.co.uk, 2013 
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Tekst 14 

 

Ask Ed The Sock 
 

Faze Reader: 
My new girlfriend lets her dog 
slobberkiss her all over her lips and 
face. It is absolutely disgusting! Later 
when she wants to get ‘friendly’, I 
keep thinking about the dog thing 
and it bothers me. What should I do? 
 
 

ED REPLIES:  
First of all, you should know that a dog’s mouth actually has less bacteria 
and stuff than a human’s mouth, so if anyone should be disgusted by your 
girlfriend’s kisses, it’s the dog. But look at it this way – dogs give very wet 
and sloppy kisses, so by comparison, you must seem like the world’s 
greatest kisser. As long as the dog gets the kissing and you get the 
petting, I wouldn’t worry. 
 
 faze.ca, 2014 
 

einde  
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

 

tijdvak 1

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 3 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 

Tekst 4 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C 

 
 8 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C 

 
 13 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 14 1  ...............................................................................................................  

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

Tekst 7 

 
 15 a  ...........................  

 
b  ...........................  
 
c  ...........................  
 
d  ...........................  
 

 16 A B C D 

 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Tekst 8 

 
 17 A B C 

 
 18  ..................................................................................................................  

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 …………………………………………………………………………………………………………. 

 
 23 A B C D E 

 
 24  ..................................................................................................................  

 
 25 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 26 A B C 

 
 27 A B C D 

 
 28 A B C D 

 
 29 A B C D 

 
 30 A B C D 

 
 31  ..................................................................................................................  
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Tekst 10 

 
 32  ..................................................................................................................  

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

 33 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist  onjuist 

2 juist  onjuist 

3 juist  onjuist 

4 juist  onjuist 

 
 34  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 11 

 
 35 A B C D 

 
 36 A B C D 

 
 37  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 12 

 
 38 A B C D 

 
 39 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 40 A B C D 

 
 

Tekst 14 

 
 41 A B C D 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2018 
tijdvak 1 

Engels CSE GL en TL 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 

1 Regels voor de beoordeling 

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 B 
 
 

Tekst 2 
 

 2 D 
 
 

Tekst 3 
 

 3 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 4 
 

 4 A 
 

 5 D 
 

 6 C 
 

 7 A 
 

 8 A 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5 
 

 9 C 
 

 10 D 
 

 11 B 
 

 12 C 
 

 13 D 
 
 

Tekst 6 
 

 14 maximumscore 2 
voor antwoorden met de volgende strekking: 
• Er zijn minder (geschikte) plaatsen waar ze nesten kunnen bouwen / Er 

zijn minder verwaarloosde/vervallen gebouwen 1 
• Er is minder voedsel / Er zijn steeds meer (grijze) eekhoorns 1 
 
 

Tekst 7 
 

 15 maximumscore 2 
a 3 
b 4 
c 1 
d 5 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 16 C 
 
 

Tekst 8 
 

 17 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 1 
But he (alinea 4) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 

 19 B 
 

 20 A 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 1 
Also, there’s (alinea 5) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 1 
(alinea) 1 
 

 25 C 
 
 

Tekst 9 
 

 26 C 
 

 27 C 
 

 28 B 
 

 29 C 
 

 30 C 
 

 31 maximumscore 1 
(alinea) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 10 
 

 32 maximumscore 1 
voor een antwoord met de volgende strekking: 
om het uitdagender/spannender/interessanter te maken / omdat het anders 
te gemakkelijk voor hem is / omdat hij zwaardere uitdagingen gewend is 
 
Opmerking 
Voor alleen een letterlijke vertaling van ‘a dip in the water’ geen scorepunt 
toekennen. 
 

 33 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 34 maximumscore 1 
If anyone (laatste alinea) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 11 
 

 35 C 
 

 36 A 
 

 37 maximumscore 1 
voor een antwoord met de volgende strekking: 
om voor kinderen te kiezen / om een gezin te stichten 
 
Opmerking 
Voor een antwoord zoals ‘geen goedkope vakanties meer kunnen krijgen’ 
geen scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 12 
 

 38 B 
 

 39 D 
 
 

Tekst 13 
 

 40 C 
 
 

Tekst 14 
 

 41 B 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 23 mei. Meteen 
aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 

Ook na 23 mei kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 

tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 adsoftheworld.com, 2015 
tekst 2 news.com.au, 2013 
tekst 4 Sorted, 2014 
tekst 5 Daily Telegraph, 2014 
tekst 6 The iPaper, 2014 
tekst 7 Daily Mail, 2013 
tekst 8 The Daily Telegraph, 2014 
tekst 9 The Sunday Telegraph, 2014 
tekst 10 International Herald Tribune, 2013 
tekst 11 The Guardian Weekly, 2014 
tekst 12 timeout.com, 2015 
tekst 13 dailymail.co.uk, 2013 
tekst 14 faze.ca, 2014 

einde  

Opmerkingen en vragen van docenten over dit examen worden gepubliceerd op het 
Prikbord Engels GL en TL. Zie voor meer informatie de Maartaanvulling op de 
Septembermededeling op Examenblad.nl.
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aanvulling op het correctievoorschrift 2018-1 
 

Engels vmbo-GL en TL  

 
Centraal examen vmbo-GL en TL 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL,  
 
Bij het centraal examen Engels vmbo-GL en TL: 
 
 
Op pagina 8, vraag 33, bij bewering 4 zowel ‘onjuist’ als ‘juist’ goed rekenen. 
 
Toelichting: 
Het antwoord “juist” is op grond van de tekst ook verdedigbaar. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels vmbo-GL en TL. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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tweede aanvulling op het correctievoorschrift 2018-1 
 

Engels vmbo-GL en TL  

 
Centraal examen vmbo-GL en TL 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL,  
 
Bij het centraal examen Engels vmbo-GL en TL: 
 
 
Op pagina 6, vraag 14, eerste deelscorebolletje  
 

 Er zijn minder (geschikte) plaatsen waar ze nesten kunnen bouwen / Er  
 zijn minder verwaarloosde/vervallen gebouwen     1 

 
vervangen door: 
 

 Huizenprijzen zijn veranderd / Er zijn minder (geschikte) plaatsen waar 
ze nesten kunnen bouwen / Er zijn minder verwaarloosde/vervallen 
gebouwen          1 

 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als 
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling 
door het CvTE.  
 
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels vmbo-GL en TL. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, voorzitter 
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Examen VMBO-GL en TL 

2018 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 20 juni
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 “Let’s Take An Extra Second” 

Wat wil Coca-Cola bereiken met deze campagne? 
A aandacht vragen voor milieuvriendelijke verpakking 
B de naamsbekendheid van het product onderzoeken 
C de verkoop in het Midden-Oosten stimuleren 
D zich uitspreken tegen racisme en discriminatie 
 
 

Tekst 2 

 
2p 2 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 

Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 First Call neemt je al het werk uit handen.  
2 First Call zorgt ervoor dat je maar één formulier hoeft in te vullen.  
3 First Call helpt alleen degene die de auto heeft gehuurd.  
4 First Call levert vervangend vervoer als dat nodig is. 
 
 

Tekst 3 

 
1p 3 “A star for Lidl” (titel) 

Welk gegeven verklaart de keuze voor deze titel? 
A Lidl geeft oudere medewerkers de kans om zich te laten omscholen tot 

chef-kok. 
B Lidl heeft een prijs gewonnen omdat deze supermarkt al jaren de 

voordeligste supermarkt is. 
C Lidl heeft een topkok aangetrokken om de kwaliteit van het 

assortiment te verhogen. 
D Lidl levert producten die gebruikt worden voor exclusieve recepten van 

dure restaurants. 
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Tekst 4 

 
1p 4 Kies bij    4    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A analyse 
B explain 
C predict 
D reverse 
 

1p 5 What makes young children enthusiastic about joining a running club, 
according to this text? 
A a coach who gives them mental support and also makes them laugh 
B a schedule that gradually builds up to being able to run long distances 
C a training scheme that produces good results in a relatively short time 
D a variety of enjoyable workouts in combination with social interaction 
 

1p 6 “Pushing a child will not work” (titel) 
 In welke zin wordt dit nog eens genoemd? 
Citeer ( = schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 

1p 7 Voor wie is deze tekst bedoeld? 
A jongeren die willen sporten 
B ouders met jonge kinderen 
C sport- en bewegingswetenschappers 
 
 

Tekst 5 

 
1p 8 Which of the following becomes clear from paragraph 2? 

A Dutch traffic regulations can be hard to grasp for tourists. 
B The British government has recently restructured its roads. 
C UK roads are disorderly and designed for motorised vehicles. 
D Using bike lanes for running creates unsafe traffic conditions. 
 

1p 9 How is paragraph 4 linked to paragraphs 2 and 3? 
A It contradicts them. 
B It illustrates them. 
C It puts them in perspective. 
D It summarises them. 
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1p 10 “the former is found liable by default, unless its driver can prove 
otherwise.” (paragraph 5) 
Which of the following from paragraph 5 does ‘the former’ refer to? 
A Dutch cyclists 
B a collision 
C a faster, larger vehicle 
D a slower, more vulnerable one 
 

2p 11 In alinea 3 tot en met 5 worden twee verschillende aspecten genoemd 
die volgens de schrijfster bijdragen aan het veilige fietsklimaat in 
Nederland. 
 Welke twee? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de twee begrippen die deze aspecten 
kernachtig weergeven. 
 

1p 12 How can the tone of paragraph 6 be characterised? 
A as disappointed 
B as doubtful 
C as hopeful 
D as mocking 
E as surprised 
 
 

Tekst 6 

 
1p 13 “Privately owning exotic animals is currently permitted with essentially no 

restrictions” (alinea 2) 
In welk van de volgende citaten uit alinea 1 wordt bevestigd dat het 
houden van exotische dieren nu nog wettelijk is toegestaan? 
A “more exotic animals live in American homes than are cared for in 

American zoos.”  
B “It has drawn criticism from animal welfare advocates and wildlife 

conservationists alike.” 
C “it’s not only dangerous to bring captive-bred wildlife into the suburbs, 

but it’s also cruel, which is why it should be forbidden too.”  
 

2p 14 Welke twee verschillende gevaren met betrekking tot het houden van 
exotische dieren worden genoemd in alinea 2? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
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1p 15 “And while many owners tend to their exotic pets with great care, some 
keep their pets in cramped cages and poor conditions.” (paragraph 3) 
Which of the following is in line with this quote? 
A “Yet the issue is far from black or white.” (paragraph 1) 
B “You must have a license to own a dog, but you are free to purchase a 

lion or baboon and keep it as a pet.” (paragraph 2) 
C “Lack of oversight and regulation makes it difficult to pin down just how 

many exotics are out there.” (paragraph 3) 
 

1p 16 Kies bij    16    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A completely wild 
B easily available 
C officially permitted 
D very expensive 
 

2p 17 “multiple overlapping categories.” (alinea 5) 
 Geef van elk van de volgende mogelijke categorieën van eigenaren 

van exotische dieren aan of deze genoemd wordt in alinea 5. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 mensen die ze kopen als speelkameraadje voor hun kinderen 
2 mensen die ze gebruiken om indruk te maken op anderen 
3 mensen die ze in een opwelling kopen omdat ze er zo leuk uitzien 
4 mensen die ze opvangen als dat nodig is 
 

1p 18 Which of the following is not mentioned in paragraphs 6, 7 or 8? 
A People should try to safeguard the continued existence of species in 

their natural habitat. 
B People wanting to keep an exotic animal in their homes, stimulate 

practices that put these animals at risk. 
C The breeding programs of zoos are necessary to keep certain animals 

from becoming extinct. 
D The wish to help maintain the survival of a species is often the reason 

for people to keep an exotic animal. 
 

1p 19 “a thriving market” (alinea 7) 
 In welke eerdere alinea is al eens genoemd dat er veel geld omgaat in 

de handel in exotische dieren? 
Noteer het nummer van deze alinea. 
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1p 20 In de tekst komen de volgende vier organisaties aan bod: 
1 Born Free USA (alinea 2 en 8) 
2 Global Federation of Animal Sanctuaries (alinea 3) 
3 Feline Conservation Federation (alinea 6) 
4 World Wildlife Fund (alinea 7) 
 Welke twee organisaties hebben een vergelijkbaar standpunt met 

betrekking tot dieren in het wild? 
Noteer de nummers van die twee organisaties in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 7 

 
1p 21 What is said about Bel Powley in paragraph 1? 

A A part in a film made her decide to work on her insecurities. 
B Her role in a well-received film made her famous on the spot. 
C She dislikes having to talk in public about the films she stars in. 
D She is an ambitious person who wants to succeed in Hollywood. 
 

1p 22 Kies bij    22    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A second-rate 
B sentimental 
C unknown 
 

1p 23 “That was a game changer.” (paragraph 2) 
What change was brought about? 
A Powley hired a professional to help her get more acting jobs. 
B Powley’s theatre training helped her overcome her stage fright. 
C Powley’s parents accepted her wanting to become an actress. 
D Powley started thinking about getting into acting professionally. 
 

1p 24 What becomes clear about Bel Powley in paragraph 3? 
A She changed the plot of The Diary of a Teenage Girl to fit her ideas 

about adolescence. 
B She felt she was not accepted by her fellow actors in The Diary of a 

Teenage Girl. 
C She found it difficult to stay enthusiastic while filming The Diary of a 

Teenage Girl. 
D She went to great lengths to get the leading role in The Diary of a 

Teenage Girl. 
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1p 25 Kies bij    25    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A extreme 
B hopeless 
C improbable 
D shocking 
 

1p 26 What does the list of films in paragraph 4 make clear about Bel Powley? 
A that she is an upcoming actress who is much in demand 
B that she is trying hard to become a famous movie celebrity 
C that she needs to be more critical about the roles she accepts 
D that she tends to avoid performing in front of a live audience 
 
 

Tekst 8 

 
1p 27 Kies bij    27    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A fear of defeat 
B feeling of amazement 
C lack of trust 
D sense of achievement 
 

1p 28 Kies bij    28    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A exciting 
B frustrating 
C improving 
 

1p 29 Why is Sophie Christiansen (paragraph 2 and further) mentioned in this 
text? 
A to make clear that the RDA can help disabled people succeed in life 
B to prove that the RDA is specialised in training riders to a high level 
C to show how much determination is needed to win a Paralympic gold 

medal 
D to stress that a physical disability is not the same as a mental 

handicap 
 

1p 30 Kies bij    30    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A sensible 
B unpredictable 
C untrained 
D willing 
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1p 31 Kies bij    31    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A awkward 
B conventional 
C costly 
D noticeable 
 

1p 32 “Horse Power: a force for good” (titel) 
 In welke alinea wordt voor het eerst verteld welke eigenschap 

paarden hebben die voor gehandicapten prettig is? 
Noteer het nummer van deze alinea. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 33 “Your Shorts are a Health Hazard” (titel) 

Het zwembad bood Andy Toms een oplossing aan voor dit probleem.  
 Uit welke zin blijkt wat Andy Toms van deze oplossing vond? 
Citeer (=schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 
 

Tekst 10 

 
1p 34 What is the main point made in this text? 

A Finishing a simple task is less satisfying than failing a hard one. 
B People benefit from having to take part in an activity. 
C Students often tend to avoid doing any extra work. 
D Voluntary work can help prevent depressions. 
 

1p 35 “such interventions already exist” (alinea 4) 
 In welke zin wordt hiervan een concreet voorbeeld gegeven? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
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Tekst 11 

 
1p 36 What becomes clear from the introduction of this text? 

A Cats have been protected since the beginning of the last century. 
B Cats were once considered to be annoying pests rather than pets. 
C Moggies came under threat after imported cats arrived in Britain. 
D There is an organisation that checks and lists British pure-breed cats. 
 

2p 37 Welke kat kan door de volgende mensen het beste gekozen worden?  
Jill zoekt een kat die net als zij erg gesteld is op rust. 

Jane zoekt een kat die aanhankelijk en speels is. 

Roger zoekt een kat die graag gezelschap heeft. 

 
Kies uit: domestic shorthair, the Burmese, the Siamese, the Persian.  
Vul op de uitwerkbijlage de naam van de soort op de juiste plaats in het 
schema in. 
Let op: je mag een soort maar één keer noemen en er blijft er één over. 
 
 

1p 38 Van welke kat worden in deze tekst geen uiterlijke kenmerken 
beschreven? 
A the domestic shorthair 
B the Burmese 
C the Siamese 
D the Persian 
 
 

Tekst 12 

 
1p 39 “He is facing calls for his licence to be revoked,” (begin derde alinea) 

Waarom moet taxichauffeur Richard Evans hier rekening mee houden? 
A Hij gebruikte zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. 
B Hij hield zich niet aan vastgestelde tarieven. 
C Hij maakte informatie over zijn klanten openbaar. 
D Hij roddelde over zijn collega’s op het internet. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 13 

 
1p 40 Welk punt van kritiek wordt in dit artikel genoemd over het programma 

‘The Great British Bake Off’? 
A De nadruk op het maken van gezonde producten is veel te ver 

doorgeslagen. 
B Er worden zoveel vooruitblikken uitgezonden dat er geen verrassingen 

meer zijn. 
C Het wordt minder aantrekkelijk om naar te kijken als de opdrachten te 

moeilijk zijn. 
D Het wordt steeds lastiger om kandidaten te vinden die goed kunnen 

bakken. 
 
 

Tekst 14 

 
1p 41 Wat is het grootste bezwaar dat Ed heeft tegen ‘boy bands’? 

A Hun concerten worden bezocht door hysterisch schreeuwende fans. 
B Hun managers promoten hun uiterlijk in plaats van hun talenten. 
C Hun nummers worden allemaal door dezelfde muzikant geschreven. 
D Hun repertoire is goed te verkopen maar muzikaal oninteressant. 
 
 

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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Bijlage VMBO-GL en TL 

2018 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 

 
Let’s Take An Extra Second 
 
Coca-Cola has launched a 
global campaign titled ‘Let’s 
Take An Extra Second’ that 
promotes tolerance, equality 
and a world without 
stereotypes and prejudices. 
The company has taken on 
the minimalist approach and 
has removed its name from 
the can – no consumer 
name, no brand name. 
FP7/DXB, a Dubai-based advertising agency described the stunt as a 
means of sending a powerful and timeless message that a world without 
labels is a world without differences. It asked people to post a photo of the 
can on social media and invited them to comment on it. 
With or without Coca-Cola labels, you can always tell a coke when you 
see it. So it’s not about what is on the outside. It’s what’s inside. 
 
 
 idafrica.ng, 2015 
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Tekst 2 

 

Accidents happen. 
Be prepared for them. 

 
 

   0800 0280 999 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No one plans to have an accident. With First Call tm 
you can be prepared for them. Simply call the 
free phone number as soon as possible after an 
accident and we’ll look after you. Whether you’re 
the renter or the other driver involved, contact  
First Call tm , and everything will be taken care of. 
 
First Call tm 
 puts you in contact with our accident response 

team. 
 offers worry-free assistance. 
 is available 24 hours a day, 7 days a week. 
 ensures there are no forms to complete. 
 could help reduce your costs. 
 provides a replacement vehicle if applicable. 
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Tekst 3 

 

A star for Lidl 
 
Kevin Love, formerly the head chef 
at a multi-award winning pub in 
Bray, Berkshire, is hired by Lidl to 
help the budget supermarket chain 
source gourmet ingredients. Mr Love 
will also feature in Lidl commercials, 
help to develop ‘Deluxe’ products 
and offer recipe tips. 
 The move is the latest effort by 
Lidl to attract shoppers who want 
good food at cheaper prices than 
mainstream supermarkets. This has 
involved pushing a range of ‘Deluxe’ 
foods, including Stilton cheese, 
Hereford fillet steaks and mussel 
and smoked salmon chowder, which 
have beaten the best of the high 
street in blind taste tests. And its fine wines at budget prices have even 
won over wealthy shoppers, whose BMWs and Audis battle for space in 
the car park. 
 Head of advertising Arnd Pickhardt said Mr Love, a Michelin-starred 
chef, will ‘devote himself to guiding customers on a journey of culinary 
discovery’. The partnership with the retailer brings Mr Love full circle, as 
just nine years ago he was a Lidl store manager before going on to 
develop his skills as a chef. 
 
 Daily Mail, 2015 
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Tekst 4 

 
Pushing a child will not work 
 
Peta Bee 
 

1 An analysis involving 25 million 
children over three decades 
carried out by the American 
Heart Association found that it 
takes children 90 seconds 
longer to run a mile than their 
counterparts 30 years ago. The findings, presented last year, revealed 
that heart-related fitness has dropped 5 per cent per decade since 1975. 

2  Being a lifelong runner and the mother of a nine-year-old, these 
findings struck a particular chord and prompted me to play a small role in 
trying to    4    the trend. Four years ago I set up a running club in the 
Berkshire village where I live. We soon added a junior section and with 
support from other coaches, and enthusiastic parents, the numbers have 
swelled to 70 and are growing by the week. 

3  As a fitness journalist, I have access to experts in sports coaching and 
psychology. What I’ve learnt is that children respond best to a range of 
activities, that they work better in groups than one-to-one and that the 
exercise must always be fun.  

4  With younger children, don’t “go for a run”. Running as adults think of 
it (miles on the track or roads) should not start until a child is in his or her 
teens; a heavy training load shouldn’t be introduced until he or she has 
stopped growing. Never forget that a child will lose interest and motivation 
if pressed into doing it simply because it is “good for them”. 

5  Most athletics and running clubs in the UK will accept children as 
young as nine as members, but they don’t allow them to compete properly 
until they are 10 or 11. Before this age, children’s fitness should mimic the 
kind of traditional playground running games that are stop-start in nature. 
Using this kind of approach, children will develop a level of strength and 
cardiovascular fitness that they can build on, with more running once they 
reach 12 to 14. I judge the success of a junior session by the level of 
laughter that it produces. 
 
 The Times, 2014 
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Tekst 5 

 

Cycling in the Netherlands 
 
adapted from the Bike Blog by Laura Laker 
 

1 Who builds a bicycle road on a 32km-long sea dyke? A seemingly infinite 
straight line of smooth tarmac on the Afsluitdijk, bordered on both sides by 
sea? The Dutch, that’s who, and I’m grateful for it. 
 

2 As someone who loves cycling despite the conditions on UK roads,  
I wanted to see what it was like cycling in a country where cycling is a 
normal way to travel. None of your hodgepodge of paint that prioritises 
cars and disappears at junctions that you see in the UK: this is cycling 
taken seriously. Separate, smooth, well-maintained bicycle roads cross 
the country, and are often more direct than motor traffic routes. They have 
their own junctions, with sign posts, where you give way only to other 
cyclists, and have to negotiate a few runners and walkers. When a bike 
road meets a car road there are dedicated bike crossing points, often 
where those in motor vehicles give way to bikes. 
 

3 Because of this decent infrastructure there is a remarkable variety of 
people cycling, of all ages and from all walks of life. There are old couples 
riding side by side on e-bikes on long bicycle roads between country 
towns. There are people in normal clothes riding in astonishing numbers 
in the cities at rush hour. There are parents with kids, sometimes one on 
the front, one on the back, even kids standing on pannier racks and 
holding nonchalantly on to the cycling adult’s shoulders. There are 
children cycling unaccompanied to and from school, and cycling and 
playing in the streets, even in Amsterdam. 
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4 People can still be cranky here, of course, and city roads, even bike 
lanes, can be hectic. People still do daft things on bikes, behind the 
wheels of vehicles and on foot because, well, people are people, and 
prone to taking risks, having bad moods and lapses in concentration. The 
difference is there’s room for error here, perhaps one reason why people 
are more forgiving of mistakes. 
 

5 Another important factor contributing towards the safety enjoyed by Dutch 
cyclists, is the country’s strict liability laws – in a collision between a 
faster, larger vehicle and a slower, more vulnerable one, the former is 
found liable by default, unless its driver can prove otherwise. Those on 
foot are protected from cyclists and both are protected from motor 
vehicles. You can sense the respect drivers of motor vehicles give 
cyclists, and in a month I experienced none of the near misses, or 
aggressive driving that are almost a daily occurrence in London. 

 
6 Where British residential streets, including mine, are too often a race track 

for rat runners, Dutch streets are quiet, clean and peaceful – an extension 
of people’s homes, not simply thoroughfares for motor traffic. It was a 
revelation to me just how great residential streets can be and how easily, 
with a bit of investment, our streets could become better places for 
everyone. 
 
 theguardian.com, 2015 
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Tekst 6 

 

Wild Obsession 
The perilous attraction of owning exotic pets 

 
adapted from an article by Lauren Slater 
 

1 All across the nation, in Americans’ backyards and garages and living 
rooms, in their beds and basements and bathrooms, wild animals kept as 
pets live side by side with their human owners. It’s believed that more 
exotic animals live in American homes than are cared for in American 
zoos. The exotic-pet business is a lucrative industry. It has drawn criticism 
from animal welfare advocates and wildlife conservationists alike. These 
people say it’s not only dangerous to bring captive-bred wildlife into the 
suburbs, but it’s also cruel, which is why it should be forbidden too. Yet 
the issue is far from black or white. 

2  Privately owning exotic animals is currently permitted with essentially 
no restrictions: You must have a license to own a dog, but you are free to 
purchase a lion or baboon and keep it as a pet. Even in the states where 
exotic-pet ownership is banned, “people break the law,” says Adam 
Roberts of Born Free USA, who keeps a running database of injuries 
attributed to exotic-pet ownership: In Connecticut a 55-year-old woman’s 
face permanently disfigured by her friend’s lifelong pet chimpanzee, in 
Ohio an 80-year-old man attacked by a 200-pound kangaroo. And that list 
does not capture the number of people who become sick from coming into 
contact with diseases that can be transmitted from animals to humans. 

3  The term exotic pet has no firm definition; it can refer to any wildlife 
kept in human 
households – or simply to 
a pet that’s more unusual 
than the standard dog or 
cat. Lack of oversight and 
regulation makes it 
difficult to pin down just 
how many exotics are out 
there. “The short answer 
is, too many,” says Patty 
Finch of the Global Federation of Animal Sanctuaries. It’s estimated that 
the number of captive tigers alone is at least 5,000 – most kept not by 
accredited zoos but by private owners. And while many owners tend to 
their exotic pets with great care, some keep their pets in cramped cages 
and poor conditions. 

4  Commercially importing endangered species into the United States 
has been restricted since the early 1970s. Many of the large exotic 
animals that end up in backyard menageries – lions and tigers, monkeys 
and bears – are bred in captivity. Today on the Internet you can find 
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zebras and camels and cougars and capuchins for sale, their adorable 
faces staring out from your screen. And though such animals are no 
longer    16   , neither are they domesticated – they exist in a netherworld 
that prompts intriguing questions and dilemmas. 

5  From his experience in providing sanctuary for exotic animals in need 
of new homes, often desperately, Roberts says that exotic-pet owners 
tend to fall into multiple overlapping categories. Some people treat their 
animals, especially primates, as surrogate children. They dress them up in 
baby clothes, diaper them, and train them to use the toilet. Others own 
exotics as symbols of status and power. They see the exotic animal as the 
next step up from a Doberman or pitbull. There are impulse buyers who 
simply could not resist purchasing a cute baby exotic. And then there are 
wild animal lovers. Often they start out as volunteers at a wildlife 
sanctuary and end up adopting a rescued animal in need of a home. 

6  Many exotic-pet owners and private breeders say they are motivated 
by a desire to preserve and protect threatened species. “Climate change 
and human population growth could wipe out a species in record time, so 
having a backup population is a good idea,” says Lynn Culver, a private 
breeder of felines and executive director of the Feline Conservation 
Federation, who believes that “those who do it right should have the right 
to do it.” 

7  But advocacy groups such as the World Wildlife Fund say that captive 
breeding of endangered species by private owners – whether for 
commercial, conservation, or educational reasons – serves only to 
perpetuate a thriving market for exotic animals. That, in turn, results in a 
greater danger to animals still living in their natural habitat. Conservation 
efforts should focus on protecting animals in the wild, they assert, not on 
preserving what are often inbred animals in private zoos. 

8  Adam Roberts of Born Free USA says his organization’s mission is to 
keep wildlife in the wild, where it belongs. When humans choose to keep 
what are supposed to be wild animals as pets, we turn them into 
something outside of wild, something for which nature has no place. In the 
end, what we learn from exotic-pet ownership is that when you take the 
wild out of the wild, you eradicate its true nature and replace it with 
fantasy – the fantasy being ours, we humans, the animals at once the 
most and the least tamed of all. 
 
 National Geographic, 2014 
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Tekst 7 

 

Bel Powley, new British actress 
 
based on an article by Sheryl Garrat  
 

 
 

1 Imagine sitting at the Sundance Film Festival, watching yourself star in 
2015’s most-talked-about movie so far. Nerves. Trepidation. You know the 
film will stand or fall on your performance. And then – as the credits roll – 
imagine realising that the applause is for you. “I found it so 
overwhelming,” says Bel Powley, the young British actress who lived 
through those moments during the first screening of her hotly anticipated 
film, The Diary of a Teenage Girl. After that screening, Powley was no 
longer just another    22    actress at auditions. Her role as Minnie Goetze, 
a precocious 15-year-old launching herself into adulthood, made her the 
toast of Sundance, its breakthrough star of 2015. Her phone started 
ringing almost as soon as she stepped out of the cinema, and she has 
worked continuously ever since. 
 

2 As is usually the case, Powley’s road to overnight success was a long 
one, starting with her first acting job at the age of 12. “I used to do a 
Saturday drama group called Young Blood Theatre Company with school-
friends in west London. A casting director came to pick people out for a 
new BBC children’s series called MI High. She picked me, I auditioned, 
and I got the job.” Her parents were horrified and initially didn’t want her to 
do it. She got an agent and did more TV work, but remained fairly 
indifferent to acting as a potential career. Then, when she was 16, she 
was cast in a play at the Royal Court in London. “That was a game 
changer. It was only a five-week rehearsal period, but I learned more 
about acting than I’d learned in the four years before that. I got a taste of 
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what it’s really like to work on a character – and obviously nothing beats 
the feeling of getting up on stage in front of an audience. That’s when  
I started to think, ‘Maybe I do like this!’” 

 
3 With The Diary of a Teenage Girl, she was so enamoured of the script 

that at the end of her audition tape she looked into the camera and talked 
in her own voice, telling the director M. Heller why she wanted it so badly. 
“I related to the character in every way, and that’s why I wanted to do it. 
But I’d be lying if I said it just came naturally. The way you speak and the 
way you think as a teenager is very different, and I had to really tap back 
into what that was like, even down to the way I walked. As a teenager, 
your emotions are so much more heightened. Everything is so    25   . 
You’re either elated and it’s the best night of your life, or it’s the worst day 
ever. And that is genuinely how you feel.” 

 
4 After having finished filming The Diary of a Teenage Girl she went straight 

to work on A Royal Night Out, a British film, and she has also finished 
Equals for the American director Drake Doremus. Then she was in South 
Africa shooting Detour, a thriller, and now she is about to start work on A 
Storm in the Stars with director Haifaa Al-Mansour. Powley is making films 
back to back well into 2016, but says she’s keen to return to the stage 
because that is where she learns the most. “It grounds me; it brings me 
back to really concentrating on character development. It doesn’t have to 
be the West End or Broadway. I would happily do it in a studio theatre.  
I just want to do a play soon.” 
 
 telegraph.co.uk, 2015 
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Tekst 8 

 
Horse Power: a force for good 
 
Adapted from an article by Jim White 
 

1 Just five minutes into a visit to the South Bucks Riding for the Disabled 
(RDA) facility near Gerrard’s Cross and Di Redfern spots a familiar 
response in her visitor. “You’re smiling,” she says to me. “That’s the thing 
about this place: the moment you walk in, you can’t help smiling.” We are 
standing in the viewing gallery watching half a dozen children walk slowly 
around the indoor equestrian centre atop a bunch of horses. At the end of 
their slow circle around the barn, the young equestrians are being 
encouraged to take a letter from a pole and post it in a box a bit farther 
round the course. And the thing that would make anyone smile is the way 
their faces light up when they manage to complete their delivery from a 
horse. The    27    is palpable.  

2  One former South Bucks RDA regular was 
Sophie Christiansen, who won three Paralympic 
gold medals in August 2012, enrapturing the 
10,000-strong crowd with her exquisite riding skills. 
Born two months premature, she contracted 
cerebral palsy as a baby. Being ferociously bright 
(the holder of a master’s degree in maths, she is 
about to start an internship at Goldman Sachs) and 
ferociously competitive, as a child she found her 
physical condition endlessly    28   .  

3  The moment she climbed on top of a horse, 
however, she felt as if she had come home. “Horses gave me a freedom 
I didn’t get in my day-to-day life because of my disability,” she says. “A 
horse is an amazing leveller. They don’t notice if I’m disabled, they notice 
only if I can communicate with them. Horses can sense the kind of person 
you are, they don’t bother what kind of physique you have. I’ve fallen off 
plenty of times,” says Sophie. “We are working with what are essentially 
   30    animals that weigh half a ton. You do not know how they will 
behave when something out of the ordinary happens. But I trust them 
enough to know nothing too dramatic will happen.”  

4  “The RDA is about accomplishing something,” says Sophie. “That 
doesn’t have to be a gold medal. It could be sitting up straight. Or just 
being able to communicate with another living thing.There is no doubt that 
riding a horse does something very special for a child with disabilities,” 
says Di, who has been running the South Bucks RDA for nearly half a 
century. “If you’re in a wheelchair, you spend your life looking up at the 
world. In the saddle, you’re looking down. You’d be amazed at what that 
does for a child’s confidence.” 
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5  Watching the youngsters slowly circle the barn, the most    31    thing 
is the number of helpers. In addition to the instructor, there is at least one 
volunteer walking alongside each horse, some of the children are so frail 
they need three volunteers to walk alongside the horse. “The reason 
Team GB is so good at Paralympic dressage – we haven’t lost a gold 
medal since the sport was introduced to the Games – is because of the 
RDA and its volunteers,” says Sophie. “They made me what I am and 
I’ll be forever grateful.” As for those volunteers, there is one thing 
guaranteed about taking part in an RDA session: as Di Redfern long ago 
recognised, you always end up with a smile on your face.  
 
 The Telegraph, 2014 
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Tekst 9 

 
Your Shorts are a Health Hazard 
 
A FATHER was banned from his local pool because his trunks were an 
‘unsafe’ length. 
 Andy Toms was about to jump in when a lifeguard told him his 
swimming shorts were too long and posed a safety risk to other bathers. 
The council-run pool’s policy forbids swimmers wearing below-the-knee 
shorts. It claims the extra material can introduce bacteria to the water. 
 Mr Toms visited Littledown leisure centre 
with his wife Karen, his daughters Abi and Amie 
and two of their friends. He said: “The girls were 
already in the water and I dipped my toes in to 
see how cold it was when I got a tap on the 
shoulder from an attendant. She told me I wasn’t 
allowed in the pool because my shorts were too 
long.” 
 Mr Toms was told he could swap his grey 
shorts for a pair of trunks in lost property. “I was 
wearing three-quarter length shorts which come 
just below the knee, but I’ve been going to that pool for years and wore 
those shorts there before. If they put the problem down to hygiene then it 
is not very hygienic to get a pair from lost property either.” 
 Colette Kiernander, the general manager at the centre, said: “Our 
swimwear policy is clearly displayed in the changing rooms and is there to 
maintain a safe environment for all of our swimmers.” 
 
 
 Daily Telegraph, 2012 
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Tekst 10 

 

Keeping Busy  
 
By Emma Rowley 
 

1 THE KEY to happiness is having 
lots to do, scientists have revealed. 
Even doing meaningless or 
unnecessary tasks makes you feel 
better than just sitting around 
getting bored.  

2  Behavioural scientist Professor 
Christopher Hsee, of the University 
of Chicago, asked students to 
complete a questionnaire and then 
wait 15 minutes. They could drop 
off the completed survey nearby 
and wait out the remaining time or 
leave it at a place further away, 
where walking back and forth would keep them busy. Afterwards the 
students who decided to walk reported feeling significantly happier than 
the idle ones.  

3  Professor Hsee believes it may be possible to use this principle to 
benefit society. “If we can devise mechanisms to keep people busy, I think 
it is better than destructive inactivity,” he said.  

4  In fact, according to Professor Hsee’s team, such interventions already 
exist. Professor Hsee explained: “You need to be engaged, either 
physically or mentally. Even if there really is no point to what you are 
doing, you will feel better for it. That is why some airports have 
deliberately increased the walk to the luggage carousel so as to reduce 
the time passengers spend waiting.” 
 
 Daily Express, 2010 
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Tekst 11 

 

Find the perfect pet 
 
Up until the late 1800s, most cats in Britain were domestic shorthairs and 
longhairs. They were not of recognised breed and known affectionately as 
a moggy, with looks being less important than an ability to earn their keep 
by catching vermin. Around this time, people were returning from the 
British colonies with pure-breed cats they had adopted there. These cats 
had never been seen in Britain before but they sparked the interest of 
many cat lovers. The Governing Council of the Cat Fancy (gccfcats.org) 
was founded in 1910 to look after their welfare and keep a register of pure 
breeds. 
 

 Today, with 40 different recognised 
pedigrees in Britain – and countless 
moggies – there is much variation in the 
physical appearance, temperament and 
care requirements. Domestic shorthairs 
include the popular striped tabby and 
tuxedo (black cats with white ‘bibs’) kinds, 
and are expected to live until 14-16 years 
of age, but some can reach 20. 

 
 Among the most popular pedigrees, the Burmese has existed in 
Burma and Thailand for centuries, but the 
type we know in Britain today is 
descended from a single cat, Wong Mau, 
who was taken to the United States from 
Burma in the 1930s. The Burmese is often 
described as dog-like because it likes to 
form strong bonds with one particular 
member of a household, plus its 
enjoyment of fetch and tag games. 
 

 Because of its demanding wail-like cry, 
which it often uses to attract its owner’s 
attention, the Siamese cat is commonly 
described as an extrovert. It is also 
intelligent and highly sociable, with an 
elegant, slim build and a wedge-shaped 
head and tall ears that form a triangle with 
the tip of the nose. 
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A French astronomer imported the Persian cat 
into Europe for the first time during the 17th 
century, bringing four pairs of grey long-haired 
felines back from his travels. Characterised by its 
solid build, broad head, flat face and long coat, 
this pedigree has a serene disposition: it is less 
active and more placid than other pure breeds. 
 
 Whatever breed of cat you have, find out how 
to look after it by visiting the Feline Advisory Bureau website, fabcats.org, 
which includes factsheets on a range of topics from training to 
vaccinations. 
 
 Country Living, 2012 
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Tekst 12 

 

Taxi driver tweets 
 
Nicola Fifield 
 
A TAXI driver is being investigated 
after posting insulting reviews of 
customers online, with ratings based 
on the generosity of their tips. 
 Richard Evans secretly took 
photographs of his passengers and 
posted them on Twitter, with his 
reviews and customers’ names and 
addresses. In one of his so-called 
‘tip advisor’ reviews Mr Evans 
likened a passenger to the bulky 
cartoon character Shrek. 
 He is facing calls for his licence 
to be revoked, after other taxi drivers criticised him for breaching 
confidentiality. Peter Englitis, boss of a taxi firm accused him of 
“appalling” behaviour. He said: “This guy does not sound like a fit and 
proper person, and should not be granted his licence.”  
 
 The Sunday Telegraph, 2014 
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Tekst 13 

 

Meltdown! 
 
By Sam Creighton 
 
THE challenges facing the amateur bakers 
on The Great British Bake Off are becoming 
too tough, a former contestant has warned. 
 A preview for next week’s episode shows 
the remaining bakers struggling with soggy 
bottoms and dripping icing as they attempt to 
make gluten-free bread, sugarless cakes and 
dairy-free ice cream rolls. 
 While early series featured simple recipes 
such as scones, chocolate cakes and Victoria 
sponges, this year has seen baguettes, wafer 
thin arlette biscuits and spanische windtorte – a complex dessert of 
meringue and whipped cream – on the menu. As a result, contestants 
have repeatedly failed to finish on time and struggled under pressure. 
 Mr Cosby, a contestant in series four who now runs cooking classes, 
believes many of the challenges are so hard that they would flummox 
professionals. He added that the complicated concoctions risk putting off 
viewers who might be tempted to try their hand in the kitchen. 
 He said: “You want to see ordinary people doing extraordinary things, 
but that aren’t out of reach of normal people. I think what contestants are 
being asked to do is getting tougher and tougher. The technical 
challenges are getting harder as well. There have been two this year that 
nobody has heard of – arlettes, for example. Are they going to be asked to 
make macaroons blindfolded next?” 
 
 Daily Mail, 2015 
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Tekst 14 

 

Ask Ed The Sock 
 

Faze Reader: 
What’s up with trashing boy bands? 
Music is all about money these 
days, so they make music that will 
make money. What’s wrong with 
that? If someone offered you tons 
of cash to sing and hop around on 
stage you’d do it too! 
 

 
ED REPLIES:  
Yes, I would, and people would rightfully make fun of me as well. If boy 
bands were honest and called themselves ‘entertainers’ instead of 
pretending to be people with any shred of musical aptitude, I might go 
easier on them. Mostly, I object to the way the record companies have 
turned music from heartfelt expressions of artists into another corporate 
Happy Meal – processed like cheese food, slick as plastic and devoid of 
artistry. And the big boy band hits you listen to on the radio are practically 
all written by the same forty-year-old guy. Why aren’t you screaming for 
him? 
 
For the record, I don’t just trash boy bands – Limp Bizkit and Eminem piss 
me off for the exact same reasons. 
 
 faze.ca, 2014 
 

einde  
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

 

tijdvak 2

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist  onjuist 

2 juist  onjuist 

3 juist  onjuist 

4 juist  onjuist 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6  ..................................................................................................................  

 
 7 A B C 

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C D 

 
 11 1  ...............................................................................................................  

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

 12 A B C D E 

 
 

Tekst 6 

 
 13 A B C 

 
 14 1  ...............................................................................................................  

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

 15 A B C 

 
 16 A B C D 

 
 17 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 18 A B C D 

 
 19  ..................................................................................................................  

 
 20  ..................................................................................................................  

 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Tekst 7 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 27 A B C D 

 
 28 A B C 

 
 29 A B C D 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C D 

 
 32  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 9 

 
 33  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 10 

 
 34 A B C D 

 
 35  ..................................................................................................................  
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Tekst 11 

 
 36 A B C D 

 
 37  

Jill zoekt een kat die net als zij erg 
gesteld is op rust. 

 

Jane zoekt een kat die 
aanhankelijk en speels is. 

 

Roger zoekt een kat die graag 
gezelschap heeft. 

 

 
 38 A B C D 

 
 

Tekst 12 

 
 39 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 40 A B C D 

 
 

Tekst 14 

 
 41 A B C D 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2018 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 3 
 

 3 C 
 
 

Tekst 4 
 

 4 D 
 

 5 D 
 

 6 maximumscore 1 
Never forget (alinea 4) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 

 7 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 306Voor 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).



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Tekst 5 
 

 8 C 
 

 9 C 
 

 10 C 
 

 11 maximumscore 2 
• (this decent) infrastructure (alinea 3)  1 
• (the country’s strict liability) laws (alinea 5)  1 
 

 12 C 
 
 

Tekst 6 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 2 
voor antwoorden met de volgende strekking: 
• Ze vallen mensen aan / Ze verwonden mensen  1 
• Mensen worden er ziek van  1 
 

 15 A 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 18 C 
 

 19 maximumscore 1 
(alinea) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 20 maximumscore 1 
1 en 4 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen, wanneer een van beide nummers ontbreekt of 
een fout nummer genoemd wordt. 
 
 

Tekst 7 
 

 21 B 
 

 22 C 
 

 23 D 
 

 24 D 
 

 25 A 
 

 26 A 
 
 

Tekst 8 
 

 27 D 
 

 28 B 
 

 29 A 
 

 30 B 
 

 31 D 
 

 32 maximumscore 1 
(alinea) 3 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Tekst 9 
 

 33 maximumscore 1 
If they (vierde alinea) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 10 
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 1 
That is (alinea 4) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 11 
 

 36 D 
 

 37 maximumscore 2 
 
Jill zoekt een kat die net als zij erg 
gesteld is op rust. 

the Persian 

Jane zoekt een kat die aanhankelijk 
en speels is. 

the Burmese 

Roger zoekt een kat die graag 
gezelschap heeft. 

the Siamese 

 
indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien één of geen goed 0 
 

 38 B 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
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Tekst 12 

39 C 

Tekst 13 

40 C 

Tekst 14 

41 D 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 25 juni. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 idafrica.ng, 2015 
tekst 3 Daily Mail, 2015 
tekst 4 The Times, 2014 
tekst 5 theguardian.com, 2015 
tekst 6 National Geographic, 2014 
tekst 7 telegraph.co.uk, 2015 
tekst 8 The Telegraph, 2014 
tekst 9 Daily Telegraph, 2012 
tekst 10 Daily Express, 2010 
tekst 11 Country Living, 2012 
tekst 12 The Sunday Telegraph, 2014 
tekst 13 Daily Mail, 2015 
tekst 14 faze.ca, 2014 

einde  

Opmerkingen en vragen van docenten over dit examen worden gepubliceerd op het 
Prikbord Engels GL en TL. Zie voor meer informatie de Maartaanvulling op de 
Septembermededeling op Examenblad.nl.
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GT-0071-a-17-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2017 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 

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

Dit examen bestaat uit 41 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
dinsdag 16 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 Tekst 1 gaat over UGG, een schoenenmerk. 

Wat voor soort tekst is dit? 
A een consumentenbeoordeling 
B een folder met productinformatie  
C een garantiebewijs 
D een reclameaanbieding 
 
 

Tekst 2 

 
2p 2 Geef van elke van de volgende acties aan of deze volgens de tekst 

onderdeel is van het plan om het nijlpaard te bevrijden. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 het nijlpaard lokken met andere dieren uit de kudde 
2 het nijlpaard met voedsel rustig houden 
3 het nijlpaard verdoven 
4 het zwembad bijvullen 
 
 

Tekst 3 

 
1p 3 Wat wil de schrijver van deze tekst duidelijk maken? 

Hij vindt de maatregel die genomen is tegen een haan eigenlijk 
A bijzonder creatief. 
B compleet belachelijk. 
C helemaal terecht. 
D overdreven streng. 
E verrassend effectief. 
 
 

Tekst 4 

 
1p 4 “a novel method of pest control” (alinea 1) 

 In welke zin wordt deze methode beschreven? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
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Tekst 5 

 
1p 5 What is said about Arthur’s invention in this text? 

A It was a device that did not work properly. 
B It was an application of speech recognition. 
C It was not an electronically operated system. 
D It was superior to the writer’s invention. 
 

1p 6 Why did Mr Adey send this story to the newspaper? 
A to amuse readers of the paper with an anecdote 
B to boast about his rather advanced computer skills 
C to persuade others to learn more about computers 
D to prove that simple technology often works best 
E to show that men are helpless without their wives 
 
 

Tekst 6 

 
1p 7 “Home Alone Dogs” (title) 

What is said about these dogs in paragraphs 1 and 2? 
A They remain loyal to their owners despite feeling disappointed. 
B They sometimes show alarming and disturbing behaviour. 
C They tend to become rather aggressive towards other dogs. 
D They think that the only way to get attention is by being loud. 
 

1p 8 What has become clear from Dr Rooney’s research, according to 
paragraph 3? 
A It is unwise to give dogs attention to try and keep them calm. 
B Some dogs are better suited to a life alone than other dogs. 
C The influence of chemicals on a dog’s well-being is unclear. 
D We cannot tell how a dog feels just by looking at its behaviour. 
 

1p 9 What is the point Dr Bradshaw makes about dogs in paragraph 4? 
A They are very focused on their owners. 
B They can make sense of spoken words. 
C They find it hard to bond with more than one owner. 
D They often fail to recognise their owners’ affections. 
 

1p 10 “There are strategies that can be used.” (laatste zin alinea 5) 
 Welke zin uit alinea 4 of 5 geeft een voorbeeld van zo’n strategie? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 

Pagina: 313Voor 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).



 

 GT-0071-a-17-1-o 4 / 9 lees verder ►►►

Tekst 7 

 
1p 11 Why did Aly sign up for a course in Pilates? 

A She felt rather pressured into doing so. 
B She realised she needed to lose some weight. 
C She thought it might do her a lot of good. 
 

2p 12 Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze wel of niet in 
overeenstemming is met alinea 2 en 3. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Aly had zin om met de Pilates-lessen te beginnen. 
2 Aly’s auto werd bedolven onder takken van een boom. 
3 Aly is een hulpvaardige buurvrouw. 
4 Ed was boos dat er een varken in zijn kroeg zat. 
 

1p 13 Kies bij    13    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A As a matter of fact, 
B But then 
C That’s why 
D What’s more, 
 

1p 14 Which of the following can be concluded about Aly from paragraph 5? 
A She has invited her Pilates group to come and visit her at home. 
B She has trouble admitting she dislikes doing the Pilates exercises. 
C She needs to practise more if she wants to get into shape. 
D She will probably miss most of the next Pilates course as well. 
 

1p 15 How can the text as a whole be characterised? 
A As a critical description of life in a small English village. 
B As a lighthearted account of a project that failed completely. 
C As an objective report about the writer’s personal frustrations. 
D As a touching story about setbacks and how to overcome them. 
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Tekst 8 

 
1p 16 ‘One Northern Irish shoe shop certainly feels that this is the case.’ 

(beginning paragraph 2) 
What does ‘this’ refer to? 
A ‘a nightmare for any small business’ (paragraph 1) 
B ‘a check on printed criticism’ (paragraph 1) 
C ‘unclear search engine rank calculations’ (paragraph 1) 
D ‘bloggers have too much power’ (paragraph 1) 
E ‘The ordeal for the shop’ (paragraph 2) 
F ‘the “worst online shopping experience”’ (paragraph 2) 
 

1p 17 Noem drie dingen die samen de aanleiding vormden voor 
Jesper Ingevaldssons ontevredenheid over Robinson’s Shoes. 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 18 ‘Both parties agree that the issue was eventually resolved.’ (alinea 2) 
 In welke latere alinea wordt hier nog eens naar verwezen? 
Noteer het nummer van deze alinea. 
 

1p 19 Kies bij    19    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A consequently 
B however 
C likewise 
D moreover 
E therefore 
 

1p 20 Kies bij    20    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A attracting the wrong crowd 
B ignored by interested parties 
C putting potential customers off 
D written by a professional critic 
 

1p 21 How does paragraph 4 relate to paragraph 3? 
A it completely undermines the claim made in paragraph 3 
B it denies the claim made in paragraph 3 
C it further discusses the claim made in paragraph 3 
D it repeats the claim made in paragraph 3 
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1p 22 What becomes clear from paragraphs 5 or 6? 
A Internet companies get many requests from people who want to erase 

their digital past. 
B It is very difficult to get your own contributions removed from the 

internet. 
C Software developers refuse to accept responsibility for abusive blogs 

on the internet. 
D The best way to solve internet conflicts in Europe is to start legal 

procedures. 
 

1p 23 ‘“Would you apply a remedy that could potentially do harm?”’ (final 
sentence) 
Why would the remedy be potentially harmful? 
A Important information would also be lost. 
B Media companies would become too powerful. 
C The dependence on technology would grow. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 24 What is the aim of paragraphs 1 and 2? 

A to analyse people’s dislike of eating insects 
B to explain why eating insects has become trendy in London 
C to present the subject of eating insects to the reader 
D to promote the idea of experimenting with eating insects 
E to ridicule the practice of eating insects 
 

1p 25 ‘“Insects are such an abundant food source that it seems crazy not to use 
them”’ (alinea 3) 
 In welke alinea wordt dit gegeven voor het eerst in detail uitgewerkt? 
Noteer het nummer van deze alinea. 
 

2p 26 Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 4. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Men verwacht dat de bevolkingsgroei de volgende 50 jaar zal 

afnemen. 
2 De visindustrie kan gered worden, als men alleen nog maar toestaat 

dat er gevist wordt op soorten die niet bedreigd worden met uitsterven. 
3 Het feit dat men wereldwijd steeds meer vlees eet, zal als gevolg 

hebben dat vooral kwetsbare landen voedseltekorten gaan krijgen. 
4 Door de stijgende temperaturen kan er een tekort aan drinkwater 

ontstaan. 
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1p 27 Which of the following statement(s) is/are correct according to 
paragraph 5? 
1 Many of the world’s insects may turn out to be suitable for 

consumption. 
2 People need to learn how to prepare insects safely. 
A only 1 
B only 2 
C both 1 and 2 
D neither 1 nor 2 
 

1p 28 Kies bij    28    in alinea 7 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A a good idea 
B a new trend 
C largely out-dated 
D rather disgusting 
E very adventurous 
 
 

Tekst 10 

 
1p 29 “Parents can care too much” (titel) 

 In welke zin maakt de schrijfster van dit artikel voor het eerst duidelijk 
dat ze twijfels heeft over de aanpak van de ouders? 

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

1p 30 “a list of 100 outdoor challenges” (paragraph 2) 
What is the main aim of this list, according to the text? 
A to develop the children’s interest in wildlife and science 
B to keep the children away from unsuitable entertainment 
C to spend more quality time as a family together 
D to strengthen the bond between the sisters 
 

1p 31 Which conclusion does paragraph 3 lead up to? 
A Children benefit from having to engage in physical exercises. 
B Children have lost the capacity to play with others nowadays. 
C Gaming and videos have turned children into idle creatures. 
D Grown-ups should not control children’s activities all the time. 
 

1p 32 Welk onderdeel van opgroeien lijkt verdwenen te zijn volgens alinea 4? 
A bordspelletjes doen 
B de kans om je te vervelen 
C helpen in het huishouden 
D kattenkwaad uithalen 
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1p 33 Kies bij    33    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A others will follow their example. 
B they will know when to let go. 
C they will stick to their list. 
 
 

Tekst 11 

 
3p 34 Tekst 11 bestaat uit uitspraken die Joe Bonamassa heeft gedaan tijdens 

een interview. 
 Bepaal voor 1 tot en met 6 welk kopje daar het beste past. 
Noteer achter elk nummer in de uitwerkbijlage de letter van het kopje. 
 
Kies uit: 
a I dislike popular Nashville cowboy songs 
b I hate to see young people discouraged 
c I’m not a pop star and I don’t have hits 
d I was a rebel with grudges 10 years ago 
e Musicians shouldn’t talk politics 
f People who make rash judgements get my goat 
g You often see lifestyle over substance in LA 
 
Let op: er blijft één kopje over! 
 
 

Tekst 12 

 
1p 35 What is the main point made by J Peacock (first letter)? 

A All road users should obey traffic regulations. 
B Car drivers who ignore speed limits are dangerous. 
C For cyclists it is often hard to notice traffic lights. 
D Pedestrians are not aware of their vulnerability. 
 

1p 36 Which of the following is true of Kathe Fraser’s letter? 
A It supports J Peacock’s letter by adding arguments. 
B It undermines J Peacock’s letter by making fun of it. 
C Like J Peacock’s letter, it shares personal experiences. 
D Unlike J Peacock’s letter, it offers a solution. 
 
 

Tekst 13 

 
1p 37 Uit welke zin in de tekst blijkt dat men de ceremonie ‘Trooping the Colour’ 

kan zien, zonder een kaartje te kopen? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
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Tekst 14 

 
1p 38 “…our smells are often hidden,” (paragraph 1) 

What has caused this, according to the text? 
A As a result of evolution other senses have become more important.  
B Chemicals in soap and perfumes have destroyed our sense of smell. 
C The nose is a vulnerable organ that is easily affected by infections. 
D We are used to covering natural body odours with other fragrances. 
 

1p 39 Kies bij    39    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Indeed 
B Likewise 
C Still 
D Therefore 
 
 

Tekst 15 

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

mogelijkheden. 
A due to  
B in spite of 
C on top of 
D while leaving out 
 
 

Tekst 16 

 
1p 41 ‘Farmers and Thieves’ (titel) 

Wat wordt er gezegd over de dieven? 
A Ze waren volgens de rechter al genoeg gestraft. 
B Ze wisten aan hun achtervolgers te ontsnappen. 
C Ze zijn in afwachting van het onderzoek vrijgelaten. 
D Ze zitten vanwege hun vergrijp in de gevangenis. 
 
 

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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Bijlage VMBO-GL en TL 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Thank you for your purchase of UGG® Australia footwear. Your shoes 
are made from the finest materials available and will provide you with all 
the comfort and luxury you’ve come to expect from UGG® Australia. 
 
These materials have been treated with the finest dyes. As with any deep, 
rich shade, some dye transfer may occur onto light clothing or furniture. 
 
UGG® footwear will age over time, and proper care for your new purchase 
will ensure even wear. 
 
For complete care instructions please visit: www.uggaustralia.com 
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Tekst 2 

 

Hippo stuck in pool 
 
A young hippopotamus that was 
chased away from his herd at a 
South African game reserve has 
found a refreshing place to relax: he 
plunged into a pool at the Monate 
Conservation Lodge north of 
Johannesburg. The 8ft-deep 
swimming pool is big enough for him 
to swim, but there are no steps and 
there’s no way he can come out. 
 
A game capture team is now preparing to sedate the hippo and lift him out 
of the pool using a crane. Much of the water has already been drained to 
make the extraction easier, and a vet will be present. 
 
More dominant males forced the 4-year old hippo from the herd, after his 
mother gave birth to a new baby recently.  
 
Staff have been feeding the hippo during his extended swim. They say he 
had been noticeably relaxed without any aggressive cousins to contend 
with. Because the hippo was chased away by his herd, he will be moved 
to another animal sanctuary. 
 
 guardian.co.uk, 2012 
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Tekst 3 

 
What’s good for the cockerel … 
 
By this morning, William the cockerel’s fate 
will be sealed. The bird, from Eyam in 
Derbyshire, has been served with an Anti-
social Behaviour Order, known as Asbo. Not 
for any violent assault or binge drinking, but 
after a complaint was made by villagers 
about his early morning crowing. 
 His owners, Philip and Caroline Sutcliffe 
were served with a noise-abatement order by 
the local council, banning William from 
uttering “cock-a-doodle-doo” before the civilized time of 8am. 
 The poor Sutcliffes claim they have tried everything to keep their bird 
quiet, including keeping him in the dark and in a small space. Eviction 
seems the only option, unless there is a last-minute reprieve. 
 Some may think Derbyshire Dales District Council has acted severely, 
but I’m all in favour. My early mornings and nights are regularly disturbed 
by workers re-laying gas pipes in our street, or well-refreshed locals 
spontaneously auditioning for The X Factor outside my window. But most 
irritating of all are the neighbourhood foxes; so I will be sending a request 
to my council to slap an Asbo on our local Fantastic Mr Fox and his noisy 
pals, citing Derbyshire v William as a test case. See you in court, 
Reynard… 
 
 Daily Telegraph, 2014 
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Tekst 4 

 

Fox trouble? Council has blanket response 
 
By James Hall 
 

1 A HOME OWNER who asked his 
local council to help remove a 
nuisance fox was advised to use a 
novel method of pest control. 

2  Carey Tesler, told Country Life 
that her 83-year-old father-in-law 
had been sunbathing in his back 
garden when he fell asleep. He was 
woken by a searing pain to see a 
mangy-looking fox eating his hand. 
When her father-in-law’s neighbour 
was also troubled by the fox, the neighbour telephoned his local council 
and asked them to come and get rid of the animal. The neighbour was 
asked by a council officer whether he had the fox with him, according to 
Mrs Tesler. When the neighbour said no, the council officer came with a 
surprising reply. “Next time you see this fox, throw a blanket over it, and 
then bring it to your nearest RSPCA,” he said. 

3  An RSPCA spokesman said that it has no arrangements with councils 
to take in foxes that are irritating residents and advised home owners not 
to follow the officer’s advice. The spokesman said: “If the animal was 
injured, yes, we would get involved. We also have information on our 
website about how to deter foxes. But we wouldn’t encourage people to 
chase around after them.” 
 
 Daily Telegraph, 2011 
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Tekst 5 

 

It was curtains for computer control 
 
 
SOME 25 years ago I attended a computer club 
every week. It was interesting to learn from 
experts and very enjoyable discussing things 
with other members. 
 One evening, someone raised the subject of 
home improvement and said he had installed a 
digital thermometer to show the temperature of 
the hot water in their tank, useful if someone 
fancied a hot bath. 
 I said I had motorised the landing curtains 
as they were a bit awkward to move manually 
owing to their great length. All I had to do now was press a button.  
 Everyone was impressed with my novel idea except Arthur, who was 
regarded as the smartest of us all. He said he’d thought of that a long time 
ago and now had his curtains under voice control. That silenced us all 
while the computer lecture recommenced. 
 At the end, as we were all arranging to leave for the journey home, a 
friend of Arthur’s came up to me and said he ought to correct something 
which might have been misunderstood about the curtains. 
 Arthur hadn’t motorised his curtains, his voice control was simpler. He 
just called out what he wanted doing, opening or closing, and his wife 
would do it. 
 Mr G. Adey, Tenby, Pembs. 
 
 Daily Mail, 2012 
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Tekst 6 

 

Home Alone Dogs 
 
based on an article by Sian Griffiths 
 

1 THEY are man’s best friends but 
the way we live our lives now may 
be leaving many dogs feeling 
depressed, new research suggests. 
According to a television 
documentary an estimated one in four of Britain’s 8 million dogs becomes 
deeply unhappy when left home alone.  

2  Home Alone Dogs, a Channel 4 documentary due to be shown later 
this year, filmed dogs when their owners went out. “For some dogs the 
consequences can be shocking, including pacing and spinning on the 
spot. Others were seen barking and howling for long periods, defecating 
and even self-harming,” say the programme makers. 

3  Dr Nicola Rooney has done research into canine conduct. She said 
the level of stress hormones in some dogs could be high even when the 
animals appeared content. “There are dogs who are quiet, but when you 
look at their physiological stress they are affected as well,” she said. 

4  Dr John Bradshaw, author of the bestselling book In Defence of Dogs, 
has been filmed for the documentary helping owners train their pets to 
overcome their anxiety. “Dogs have a very powerful link to humans…You 
can train a dog to do all sorts of things and understand our gestures…and 
we expect to turn all that off by saying ‘We’re going out – relax, have a 
kip, chew a bone, we’ll be back soon.’ They don’t understand that,” he 
said. 

5  Bradshaw advises the owners of pets suffering from separation 
anxiety gradually to build up the length of time that they spend away from 
their dog. Dr Rooney added that canine anxiety needed to be handled 
carefully. “We don’t want owners to say ‘My dog is suffering but I’m 
working long hours and can’t do anything about it’,” he explained. “If we 
accept that, lots of dogs get dumped in rehoming centres. There are 
strategies that can be used.” 
 
 The Sunday Times, 2013 
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Tekst 7 

  

 
 

STRETCHING A POINT 
adapted from a column by Aly Wilks 

 
1 CHATTING TO ANNA, our postmistress, I remarked on how fit she was 

looking. “It’s Pilates,” she said. “It’s marvellous!” She told me about the 
energetic Louise who was running courses in a neighbouring village, and 
that thanks to her, Anna now looked good and felt great. I immediately 
signed up for a course of seven lessons. 

2  The sessions ran weekly, on Thursdays, and as the first one 
approached, my excitement grew. I dug out my tracksuit and some 
trainers, packed my towel and water bottle into a wicker basket, and set 
off. Almost at once my headlights lit up a mass of branches over the road. 
The magnificent horse chestnut tree that guarded the entrance to the 
village, had fallen down. By the time the road was passable again I had 
missed my first Pilates class. 

3  The following Thursday, I was about to set off when the doorbell rang. 
It was Kay, my next-door neighbour, in panic mode: “Frimble’s gone!” 
Frimble was her much loved Kune-Kune pig. Looking for a black pig on a 
dark night in winter is not to be recommended – we discovered tree 
stumps, black plastic bags and a startled badger, but absolutely no pigs. 
I gave Kay a comforting mug of coffee and accompanied her home. Her 
phone was ringing: it was Ed, the owner of our local pub. “I believe the 
black pig in our bar is yours. She’s very popular, and the takings have 
been excellent, but I’d like to close up now, and she’s not showing any 
signs of leaving.” We raced to the pub to collect Frimble, who had a 
garland of hops around her neck, and whose breath smelt of beer. She 
had the air of a pig who’d had a great evening, but I had missed my 
second Pilates class. 

4  I have no excuses for the third Thursday. The night outside was black 
and filled with sleet. The warmth of the sitting room with woodburning 
stove and sleeping dogs was too beguiling. By the fourth Thursday I was 
totally ready for Pilates.    13    Teazle, my favourite sheep, chose that 
night to lamb. I think she was happy I was there, and she certainly 
appreciated the post-lambing meal I prepared for her after she had 
produced her charming twins. 
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5  On the fifth Thursday, I waited for a diversion to present itself, but it 
didn’t, so there was nothing else for it but to go to Pilates. And it was 
fabulous. The exercises were testing without being painful, and the whole 
experience was life-enhancing. “I’m longing for next week’s lesson!” I told 
Louise on the way out. “Aly, that was the last one – it was a course of 
five!” Ah. Five lessons, not seven. “It starts again in the summer,” added 
Louise, encouragingly. I signed up, of course. But summer is the season 
of spontaneous barbecues with friends, of long horse rides in the golden 
evening light, of hay-making against the clock. 
 
 Country Living, 2012 
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Tekst 8 

 

Can a lone blogger bring down a business? 
 
adapted from an article by Kevin Rawlinson BBC News  
 

1 It would be a nightmare for any small business: one unhappy customer 
takes offence and their blog keeps popping up every time a potential 
purchaser searches for the store’s name. In the past, newspaper editors 
acted as a check on printed criticism. Now it’s down to unclear search 
engine rank calculations. In the online age, do bloggers have too much 
power?  
 

2 One Northern Irish shoe shop certainly feels that this is the case. The 
ordeal for the shop – Robinson’s Shoes – started when Jesper 
Ingevaldsson wrote up his account of what he called the “worst online 
shopping experience” he had ever had two years ago. In his post on a 
forum, Mr Ingevaldsson complained that the shoes he had bought had 
started to break apart. He said the store was slow to deal with his 
complaint and even charged him the cost of returning them. Both parties 
agree that the issue was eventually resolved. The negative review, 
entitled ‘Warning for Robinson’s Shoes’,    19   , remains second in 
Google’s results for searches of the shop’s name. 
 

3 “It is harmful to our business, about 85% of which is done online,” claims 
Martin McKeown, the shop’s digital marketing executive. He admits that 
he has little proof of actual lost sales. But, he adds, the store’s data 
indicate that “people have clicked on our site, opened a new tab, read 
something else, then closed our site down,” which he says suggests the 
review is    20   . 
 

4 One online search expert acknowledges this is not an uncommon issue. 
“One bad review shouldn’t have to define your business,” says Danny 
Sullivan, founder of the news site Search Engine Land. The same, he 
points out, is true of social media, where a single customer with a large 
following can harm a business’s reputation. “But people expect there to be 
negative things about businesses online. They would almost be more 
suspicious if there was not,” he adds. 
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5 Going to court is not an 
option: British judges do not 
have the power to order 
bloggers to amend their 
writing simply because their 
criticism is too effective. What 
can be done is to resort to the 
recently established “right to 
be forgotten” – the ability to 
force Google and other search 
engines to delete a link from their results in Europe. But this can only be 
obtained if the blog names a specific individual who complains – not a 
company – and then only under certain conditions. In fact, it might be 
more effective to bypass the courts and appeal instead to the blogger’s 
good nature. But even this tactic can throw up complications. 
 

6 Martin McKeown did eventually convince Mr Ingevaldsson of the store’s 
case. “I felt bad for them and didn’t think that they needed to suffer for 
that bad treatment of one customer,” he explains. “But you can’t take 
away old threads of yourself on that forum, and I’ve tried to contact the 
forum crew a couple of times to have them delete the blog without any 
luck.” 
 

7 There is little doubt that the immediate and global availability of a single 
negative review, perhaps written in haste, can seriously harm a business 
in the age of search engines. Martin McKeown suggests such situations 
could be avoided if search engines were obliged to demote such links 
after six months. But the problem with that, says Search Engine Land’s 
Mr Sullivan, is that Google does not necessarily differentiate between 
each type of result. What would happen, he asks, if the search engine 
failed to distinguish between a single negative review and a major 
journalistic news story? “Would you apply a remedy that could potentially 
do harm?” asks Mr Sullivan. 
 
 bbc.com, 2014 
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Tekst 9 

 

Anyone for crickets...? 
adapted from an article by Jerome Taylor 
 

1 In the kitchen of Archipelago restaurant 
in London, chef Daniel Creedon is 
putting the finishing touch to his most 
popular salad. At first glance the dish 
looks like any other salad. But look a 
little closer and you see the 
unmistakable shapes of light brown 
locusts and crickets. 

2  In the West we are remarkably 
dismissive of insect cuisine, known to 
those who take the subject seriously as 
entomophagy. But for an estimated 
2.5 billion of the world’s population insects are part of the daily diet. 

3  The odds of us becoming a nation of insect-eaters are slim. But beyond 
the hilarity and adventurism that comes from tucking into a locust and 
cricket salad is a more serious point being made by proponents of 
entomophagy. “Insects are such an abundant food source that it seems 
crazy not to use them,” remarks Mr Creedon. “We’ve just got to get over 
our fear of eating them.” 

4  The world is already struggling to feed itself, a crisis that shows no 
signs of abating unless population trends make a sudden U-turn over the 
next five decades. The oceans are being plundered at such a rate that 
even if we halve the number of fishing trawlers operating, fish stocks 
would still be unable to replenish themselves quickly enough to recover. 
Developing world nations such as India, China and Brazil, meanwhile, are 
cultivating their own rapidly expanding middle classes who are emulating 
the West in their demand for meat. To farm enough animals to match that 
demand, the world will have to hugely increase the amount of cereals it 
grows for feed, something which will inevitably hit poorer countries that 
are already struggling to feed themselves more than it will the world’s rich. 
Throw in the spectre of increased water scarcity caused by a rapidly 
warming globe and you have a full-blown global food crisis. 

5  A growing body of food scientists, meanwhile, believe insects are a 
potential way out of this mess. Even though up to a third of the world still 
eats insects, they remain one of the world’s largely untapped food sources 
with an estimated 40 tonnes of insects for every human on the planet. So 
far, more than 1,400 insects have been documented as edible but there 
are likely thousands more species out there yet to be sampled. Patrick 
Durst, a senior officer at the UN’s Food and Agriculture Organisation 
(FAO) says: “The globe is only one generation away from a time when 
eating insects was widespread and socially acceptable. Insects can play a 
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crucial role in food security. We have to be cautious about how great a 
role they can play, but we have to begin teaching people not to look down 
on eating insects.” 

6  Monica Ayieko, a consumer economist, has spent many years studying 
communities living around the Lake Victoria region. Many of the older 
locals there still gather termites and water flies as part of their daily diet. 
“We have been eating insects for hundreds of years,” says Mrs Ayieko. 
“It’s a common misperception that Africans only eat insects when they are 
starving. We don’t eat them because we are starving, we eat them 
because they are healthy and nutritious.” 

7  For several reasons, entomophagy is    28   , so if the price of meat 
keeps going up in our supermarkets, perhaps we should consider taking it 
up seriously. 
 
 The Independent, 2010 
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Tekst 10 

 

Parents can care too much 
 
adapted from an article by Jennifer Selway  
 

1 KERRY and Tim Meek are lovely 
people. The couple – both teachers – 
take their duties as parents to Amy, 
10, and Ella, 8, very seriously. 
Commendably they want them to grow 
up as confident, outgoing young 
women. They can’t bear the thought of 
their girls stuck in front of a twerking 
video or playing computer games.  

2  To prevent this, the family drew up a list of 100 outdoor challenges. 
Top of the list: ‘walk on a rope between two trees’. Other must-dos include 
‘explore rock pools’, ‘make a rope swing’, ‘climb and abseil’. All good fun 
especially as little girls of that age are the best of companions. But much 
as I applaud Ma and Pa Meek I suspect that if, as a child, I’d been 
presented with this exhausting, unending list of time-consuming activities  
I would have begged to be adopted – by less attentive parents. I wouldn’t 
have wanted to be dragooned into ‘doing a tag team cycle trial’ (44 on the 
list) because I might have wanted to do something else… like talk rubbish 
to my friends. 

3  The sad thing about modern childhood is that left to their own devices, 
children do indeed tend to boot up some piece of expensive electronic 
equipment in a darkened room. Previous generations – because there 
was nothing much to do at home – simply went outside and reappeared at 
tea-time for refuelling. Children didn’t need an approved list of things to 
do, they had hideaways to build, bikes to ride, sticks to wave around 
pointlessly. And there were also plenty of unsporty kids like me who 
preferred to disappear into their private world with a book. The thought of 
having to ‘enter a race’ (56 on the list) would have filled me with horror.  

4  Previous generations didn’t feel so obligated to play with their children 
and keep them entertained all the time, and children had no wish to have 
their parents butting in on their games. Mothers were generally too busy 
cooking and hoovering (poor things) though your father was good for 
some fun at the weekend which usually involved being driven somewhere 
in the car and being allowed to change the gears up and down (my 
favourite daddy-daughter activity). Parents knew their place. Nobody had 
mobile phones so mum wasn’t forever texting you to ask where you were. 
Occasional boredom was expected to be as much a part of your childhood 
as it had been theirs – the challenge was to find ways of combatting it that 
didn’t get you into trouble. 
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5  The family did come together of course – for meals round a table and 
for occasional outings. But there was no such thing as the verb ‘to parent’. 
Parents had nothing to prove, they were simply the grownups (with their 
own lives and interests) who kept you safe until you fled the nest. 
Likewise, parents were not on your case the whole time. Benign neglect 
it’s called. The Meeks are a wonderful couple. I hope    33    
 
 Daily Express, 2013 
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Tekst 11 

 
Joe Bonamassa: The Grammy-nominated blues guitarist 
 
   1    
 
After 25 years in the music business, 
I don’t want to be defined by some three-
minute song written by committee, tossed out 
and endorsed by music taste-makers who are 
failed musicians. I don’t live and breathe what 
those numpties say – the kids can fight over 
the hit tunes; I’m just a blues guy. 
 
 
   2    
 
It’s sad when a 19-year-old musician hears 
nonsense from some major record label with 
an antiquated business model. It’s not about grass-roots flowering with 
them. They’re more interested in what song you’ve got next through the 
pipe – and if it doesn’t fit in the mould of the next Beyoncé, it’s off to the 
next person. But if you record your tune on your iPhone, put it on social 
media, you own it – it’s your idea and you’ve got your own business. That 
would be my message. 
 
 
   3   
 
I used to be so angry. I’d struggled my whole career to get noticed and  
I was like, OK, I’ve got to play faster and louder than the rest of you and 
I’m going to make you notice me. I didn’t care how many people I had to 
rub the wrong way. I’ve mellowed out now – I’m more Zen and more 
thankful. 
 
 
   4    
 
Some rock stars there dress up like they’re going to play a gig when 
they’re just going to the 7-Eleven store on a Tuesday night. In fact, you 
see it more often than not: rock stars acting like entitled idiots, though it’d 
be dangerous of me to name names! 
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   5   
 
The Country and Western band The Dixie Chicks gave the perfect 
example of what not to do. The entire US revolted against those three 
girls [the group faced a partial boycott in America after the lead singer 
insulted then-president George W Bush on stage]. That’s how to take a 
billion-dollar music empire and throw it in the trash. 
 
 
   6    
 
The other day I was reading a forum for guitar geeks on which a guy had 
written a whole essay about my lack of talent and that the only reason  
I was successful was that my father was a multi-millionaire. Well, my 
father earned a modest living as a guitar dealer for 20 years. But 300 
numpties couldn’t agree with the guy fast enough, and this pied piper of 
stupidity got his followers. Five years ago, as a hot-headed Italian, I would 
have posted a response. 
 
 The Independent on Sunday, 2014 
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Tekst 12 

 

Road Rage? 
 
KARA Dolman hits out at drivers ‘impatient to kill’. In 15 years of cycling, 
I’ve had three collisions including one with a car trying to overtake me on 
a mini-roundabout and another with a driver who had just turned left into a 
no entry road. 
 There is a hardcore of idiots among users of all forms of transport. 
Certain cyclists do themselves no favours by riding through red lights, 
checking their playlist while swearing at pedestrians who have right of 
way. Then there are suicidal pedestrians wandering aimlessly into your 
path. Can we all just stick to the rules and display basic good manners to 
others? 
J Peacock 
 
I LIVE in Sydney and would no more ride a bike there than in London. But 
I have just spent two months in Paris where I cycled everywhere. 
Motorists there seem to have a relaxed attitude towards bikes, with no 
horn-tooting even when I was riding down a narrow street with a row of 
cars behind. I am about to go to my native Denmark, where you can cycle 
to your heart’s content. There are deep cultural reasons for these differing 
attitudes. 
Kathe Fraser 
 
 Evening Standard, 2013 
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Tekst 13 

 
Trooping the Colour: The Queen’s Birthday Parade 
 
The ceremony to celebrate the 
sovereign’s official birthday is 
probably the most spectacular of 
London’s annual traditions. Carried 
out by fully operational troops from 
the Household Division (Foot Guards 
and Household Cavalry), Trooping 
the Colour is a military tradition that 
dates back to the early eighteenth 
century.  
 
Applications for tickets for the seated stands take place in January and 
February. Applications should be made to The Brigade Major, 
Headquarters Household Division, Horse Guards, Whitehall, London 
SW1A 2AX, stating how many tickets are required (max 3 per application) 
and including a stamped and addressed envelope. The ballot takes place 
in early March. Successful applicants will be notified and payment will 
then be requested.  
 
Spectators can also just come and watch along the route down the Mall 
and at the end of Green Park, but arrive early if you want to be far enough 
forward to get a decent view. A fly-past takes place at 1pm. 
 
 timeout.com, 2013 
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Tekst 14 

 

Follow your nose 
 
By Sarah Knapton 
 

1 HUMANS have a far greater sense of smell than 
previously thought, but daily showers, which mask 
bad odours, have reduced our ability to detect 
scents, scientists believe. Experts believe our 
sense of smell is much closer to that of animals 
than we imagined, but we no longer pay attention 
because our smells are often hidden, meaning that 
important sensory information is lost. 

2  Our sense of smell evolved over millions of 
years and our human ancestors would have used it 
as a tool to spot disease, to avoid rotten meat and poisonous plants, and 
to sniff out food. However, as we assumed an upright posture, this lifted 
our noses far from the ground where most smells originate, diluting scent 
molecules in the air. Researchers said this could explain why people 
believe that smell is unimportant, compared to hearing and vision.    39   , 
many studies have shown that pheromones emitted from sweat glands 
play an important role in physical attraction. Dr Craig Roberts, a senior 
lecturer in psychology at the University of Stirling said: “We all use smell 
more than we realise, sometimes in ways we don’t think much about, such 
as when choosing partners.” 
 
 Daily Telegraph, 2014 
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Tekst 15 

 

Independence Day 
 
In Lebanon they will go ahead with plans to issue banknotes marking 
70 years since its independence    40    a spelling mistake on the 
commemorative currency. The French language face of the special issue 
50,000 pound note, which is worth about €24, spells ‘independence’ as it 
is written in English, rather than the French ‘indépendance’. The bank 
said it regretted the mistake, which it blamed on the printing company. 
 
 
 Holland Herald, 2014 
 
 
 

Tekst 16 

 

Farmers and Thieves 
 
When suspected shoplifters raided a village shop, 
locals swung into action. 
 Two customers who were in the store in Henllan, 
near Denbigh, when a man apparently stole bottles of 
vodka while three people were outside, gave chase. 
After a two-mile flight through fields in North Wales, 
farmers rounded up four men using quad bikes. 
Vanessa Griffiths, the shop owner, said: “In a community like this we look 
after each other.” 
 No one has yet been charged and all four men who were arrested 
have been bailed pending further inquiries. 
 
 
 Daily Telegraph, 2012 
 

einde  
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 Engels CSE GL en TL 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

 

tijdvak 1

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D E 

 
 

Tekst 4 

 
 

 4  ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 5 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D E 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 6 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 

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

Tekst 7 

 
 11 A B C 

 
 12 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 16 A B C D E F 

 
 

 17 1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 
 

 18  ..................................................................................................................  
 

Pagina: 343Voor 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).



 

  GT-0071-a-17-1-u 4 / 6 lees verder ►►►

 19 A B C D E 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C 

 
 

Tekst 9 

 
 24 A B C D E 

 
 

 25  ..................................................................................................................  
 

 26 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 27 A B C D 

 
 28 A B C D E 

 
 

Tekst 10 

 
 

 29  ..................................................................................................................  
 

 30 A B C D 

 
 31 A B C D 

 
 32 A B C D 

 
 33 A B C 
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Tekst 11 

 
 34 1  ...........................  

 
2  ...........................  
 
3  ...........................  
 
4  ...........................  
 
5  ...........................  
 
6  ...........................  
 
 

Tekst 12 

 
 35 A B C D 

 
 36 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 

 37  ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 14 

 
 38 A B C D 

 
 39 A B C D 
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Tekst 15 

 
 40 A B C D 

 
 

Tekst 16 

 
 41 A B C D 

 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 B 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 3 
 

 3 B 
 
 

Tekst 4 
 

 4 maximumscore 1 
Next time (alinea 2) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 5 
 

 5 C 
 

 6 A 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 6 
 

 7 B 
 

 8 D 
 

 9 A 
 

 10 maximumscore 1 
Bradshaw advises (alinea 5) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 7 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 13 B 
 

 14 D 
 

 15 B 
 
 

Tekst 8 
 

 16 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
− De schoenen gingen kapot/vielen uit elkaar. 
− De klacht werd traag afgehandeld. / Er is onvrede over de manier 

waarop de klacht is afgehandeld. 
− (Hij/de klant/Jesper moest) zelf de (verzend)kosten betalen 
 
Opmerking 
Wanneer een of twee van de drie elementen ontbreken, geen scorepunt 
toekennen. 
 

 18 maximumscore 1 
(alinea) 6 
 

 19 B 
 

 20 C 
 

 21 C 
 

 22 B 
 

 23 A 
 
 

Tekst 9 
 

 24 C 
 

 25 maximumscore 1 
(alinea) 5 
 

 26 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 27 A 
 

 28 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 10 
 

 29 maximumscore 1 
But much (alinea 2) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 

 30 B 
 

 31 D 
 

 32 B 
 

 33 B 
 
 

Tekst 11 
 

 34 maximumscore 3 
1 c 
2 b 
3 d 
4 g 
5 e 
6 f 
 
indien zes goed  3 
indien vijf goed   2 
indien vier goed  1 
indien drie of minder goed 0 
 
 

Tekst 12 
 

 35 A 
 

 36 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 13 
 

 37 maximumscore 1 
Spectators can (derde alinea) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 14 
 

 38 D 
 

 39 C 
 
 

Tekst 15 
 

 40 B 
 
 

Tekst 16 
 

 41 C 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 5 kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 23 mei. 
 
Ook na 23 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 guardian.co.uk, 2012 
tekst 3 Daily Telegraph, 2014 
tekst 4 Daily Telegraph, 2011 
tekst 5 Daily Mail, 2012 
tekst 6 The Sunday Times, 2013 
tekst 7 Country Living, 2012 
tekst 8 bbc.com, 2014 
tekst 9 The Independent, 2010 
tekst 10 Daily Express, 2013 
tekst 11 The Independent on Sunday, 2014 
tekst 12 Evening Standard, 2013 
tekst 13 timeout.com, 2013 
tekst 14 Daily Telegraph, 2014 
tekst 15 Holland Herald, 2014 
tekst 16 Daily Telegraph, 2012 
 
 

einde  
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GT-0071-a-17-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2017 
 
 
 

 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 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 21 juni
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 het doel van deze tekst? 

A mensen adviseren om kringlooppapier te gebruiken als ze willen 
printen 

B mensen amuseren met verrassende feiten over de productie van 
papier 

C mensen informeren over de technieken die gebruikt worden om papier 
te maken 

D mensen overtuigen dat papier op een verantwoorde wijze wordt 
geproduceerd 

E mensen waarschuwen dat overmatig papiergebruik schadelijk is voor 
het milieu 

 
 

Tekst 2 

 
2p 2 Geef van elke van de volgende beweringen over de laarzen aan of deze 

juist of onjuist is. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 De voering kan eruit gehaald worden. 
2 Ze zijn verkrijgbaar in groen of bruin. 
3 Ze zijn bedoeld voor kinderen die nog naar de basisschool gaan. 
4 Je kunt het volledige aankoopbedrag terugkrijgen als je ze toch niet 

wilt. 
 
 

Tekst 3 

 
1p 3 Why was a cat brought to live at Downing Street, according to the text? 

A to boost the popularity of David Cameron 
B to get rid of vermin on the premises 
C to honour a tradition that started last century 
D to promote a publication about David Cameron 
E to support a campaign for animal shelters 
 

1p 4 How can the tone of this article be characterised? 
A as amazed 
B as concerned 
C as light-hearted 
D as serious 
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Tekst 4 

 
1p 5 Kies bij    5    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A Consequently 
B However 
C Likewise 
D Moreover 
 

1p 6 ‘Those who waited longer … made the better decision,’ (paragraph 3) 
Why? 
A They became financially independent. 
B They felt better about the rewards. 
C They learned how to deal with stress. 
D They understood the goals of the test. 
E They were generally respected more. 
 
 

Tekst 5 

 
1p 7 Kies bij    7    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A confidence 
B courage 
C effort 
D profit 
 

1p 8 What is the function of paragraph 2? 
A to explain why many actresses eventually go for plastic surgery 
B to give examples of products promoted by the movie industry 
C to make clear how much of a movie star’s appearance is artificial 
D to make fun of the looks of over-the-top Hollywood celebrities 
 

1p 9 What becomes clear about Emma from paragraph 3? 
A She is ashamed to admit she is quite superstitious. 
B She is at her best when the unexpected happens. 
C She is prepared for all sort of unforeseen circumstances. 
D She is used to being helped by professional beauticians. 
 

1p 10 Kies bij    10    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A like being photographed 
B make use of social media 
C take herself too seriously 
D talk about her private life 
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1p 11 What can be concluded about Emma from paragraph 5? 
A She believes men are too focused on beauty. 
B She blames the media for promoting unrealistic looks. 
C She hopes celebrities will encourage healthy lifestyles. 
D She thinks women are their own worst critics. 
 

1p 12 What is the main point made in paragraph 6? 
A Emma is afraid of tripping and falling in public. 
B Emma only asks advice from people she knows. 
C Emma’s fans can sometimes act very immaturely. 
D Emma’s friends help her to stay down-to-earth. 
 
 

Tekst 6 

 
3p 13 Tekst 6 is een interview met avonturier Jason Lewis. 

Bepaal voor 1 tot en met 6 welke vraag erbij hoort.  
 Noteer achter elk nummer in de uitwerkbijlage de letter van de vraag. 
 
Kies uit: 
a How did you determine where to travel next? 
b How did you keep the expedition going? 
c What are your plans for the future? 
d What did it mean to you to travel only by human power? 
e What inspired you to travel around the world? 
f What motivated you to complete the challenge? 
g What was the hardest part of the expedition? 
 
Let op: er blijft één vraag over! 
 
 

Tekst 7 

 
1p 14 ‘Campaigners last night rallied round to vent their fury’ (paragraph 1) 

What are they angry about? 
A the EU introducing laws that influence people’s way of life 
B the extra tax on electrical devices EU citizens will have to pay 
C the fact that new EU regulations will harm the environment 
D the unfair European competition British shop owners face 
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1p 15 In welke van de volgende zinnen uit alinea 2 wordt uitgelegd waarom 
sommige apparaten niet vallen onder de nieuwe regelgeving? 
A ‘Dozens of other everyday appliances could have the power sucked 

out of them too.’ 
B ‘What’s more, some could be scrapped altogether if new rules around 

climate change are brought in.’ 
C ‘Meat slicers and popcorn machines are to be spared the chop as they 

are ‘niche markets’.’ 
D ‘Mixers, rice cookers, blenders and deep fat fryers, however, are also 

under threat.’ 
 

1p 16 Welke twee woorden uit alinea 3 vatten samen wat Louise Bours vindt 
van de nieuwe Europese plannen? 
Citeer (=schrijf over uit de tekst) deze twee woorden. 
 

1p 17 ‘high-wattage devices are often more energy efficient than what they’ll be 
replaced with.’ (paragraph 4) 
Which person in the text uses a similar argument? 
A Louise Bours (paragraph 3) 
B Gunther Oettinger (paragraph 5) 
C Benny Peiser (paragraph 6) 
 

1p 18 Kies bij    18    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Likewise 
B On the other hand 
C On top of that 
D Therefore 
 

1p 19 Which of the following slogans fits the opinion of the Daily Express 
according to paragraph 7? 
A Britain and the EU should form a united front. 
B Britain can solve major European problems. 
C Britain needs the EU more than the EU needs Britain. 
D Britain should withdraw from the EU. 
 
 

Tekst 8 

 
1p 20 ‘US teacher John Hunter found global recognition’ (inleiding) 

 Vanaf welke alinea wordt er in de tekst hierop ingegaan? 
Noteer het nummer van deze alinea. 
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1p 21 ‘gave me the creative freedom I needed.’ (first paragraph) 
Of what problem was this creative freedom a result? 
A There was little hope the children would get good results. 
B There was no management supervising the teachers. 
C There were hardly any ready-made school materials available. 
D There were no school programmes teachers had to follow. 
 

1p 22 ‘The rules state that I can do nothing to interfere.’ (alinea 2) 
 Welke zin uit alinea 3, 4 of 5 maakt dit nog eens duidelijk? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 

1p 23 What is one of the points made in paragraph 3? 
A Children who misbehave in the game misbehave in real life as well. 
B In the end, most people prefer doing good things over being bad. 
C Obviously, the acts of evil people can have serious consequences. 
D The outcome of the game depends on the person who is in charge. 
 

1p 24 Kies bij    24    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A For example 
B In spite of this 
C What’s more 
 

1p 25 ‘they don’t always know how not to do it.’ (final sentence) 
What does this remark imply? 
A Army officers find it hard to admit they have lost. 
B For some it is easier to fight than to maintain peace. 
C Politicians and children have a lot in common. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 26 Which of the following problems is described in paragraph 1? 

A the costs of parking in Sheringham 
B the increasing shortage of coins 
C the lack of parking spaces 
D the practical use of a parking meter 
 

1p 27 ‘it could even be unsafe for wheelchair users’ (alinea 2) 
 In welke zin verderop in de tekst wordt uitgelegd waarom? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 
 

Pagina: 362Voor 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).



 

 GT-0071-a-17-2-o 7 / 9 lees verder ►►►

1p 28 Why did North Norfolk Council place new parking meters? 
They wanted to 
A ask payment from all the users of the parking facilities. 
B have the best machines that were available at the time. 
C make parking easier for people with a physical disability. 
 
 

Tekst 10 

 
1p 29 How does the writer introduce the topic of pampering dogs in 

paragraph 1? 
A by emphasising how popular this is 
B by giving an example of this practice 
C by ridiculing the owners who do this 
D by showing the effect this has on dogs 
 

1p 30 What becomes clear about Mexico from paragraph 2? 
A It has become trendy there to organise parties for singles and their 

dogs. 
B Many of the rich there like to buy things for their dogs to show off their 

wealth. 
C People there tend to feel guilty if they fail to buy quality products for 

their dogs. 
D Spending money on luxury items for dogs is no longer exceptional 

there. 
 

1p 31 Kies bij    31    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Consequently 
B Moreover 
C Still 
D Therefore 
 

1p 32 ‘they have the resources to give a lot of care to a pet.’ (laatste zin) 
 Van welke zin eerder in de tekst is dit een herhaling? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 
 

Tekst 11 

 
1p 33 What is Girl Heart Boy: Rumour Has It? 

A a magazine for teenagers 
B a research report 
C a social media platform 
D a work of fiction 
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1p 34 Geef van elk van de volgende aspecten aan of deze voor ouders een 
reden is om de vriend(in) van hun kind af te keuren. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 een slecht imago hebben 
2 uit een kansarme wijk komen 
 
 

Tekst 12 

 
1p 35 What becomes clear about the art contest organised by the Humane 

Society of the United States (HSUS)? 
A It is meant to raise money for animal shelters. 
B It is only for paintings that are made without brushes. 
C It is open to work made by both humans and animals. 
D It is the first art contest ever won by a chimpanzee. 
 

1p 36 What do the animals mentioned in paragraph 2 have in common? 
A They are sick and in need of special treatment. 
B They get therapy to overcome a traumatic past. 
C They possess artistic qualities many people lack. 
D They were once abused or seriously mistreated. 
 
 

Tekst 13 

 
1p 37 ‘let them learn naturally during play’ (alinea 1) 

 In welke alinea herhaalt Michael Nagel dit punt? 
Noteer het nummer van deze alinea. 
 

1p 38 ‘Manufacturers of smart toys are taking advantage of this.’ (paragraph 3) 
What is meant by ‘this’? 
A The demands on the producers to come up with challenging new toys. 
B The inability of many consumers to spend money on new gadgets. 
C The insights people get from reading professor Michael Nagel’s book. 
D The wrong idea parents can have about their children’s mental growth. 
 

1p 39 Kies bij    39    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A However 
B Likewise 
C Moreover 
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Tekst 14 

 
2p 40 Zeehonden hebben volgens deze tekst drie lichamelijke kenmerken die 

hen in staat stellen in water te leven en hun eten te vangen. 
 Noem er twee. 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 
 

Tekst 15 

 
2p 41 Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is 

volgens de tekst. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Sociale controle is een effectief afschrikmiddel om misdrijven tegen te 

gaan. 
2 Men kreeg in de middeleeuwen alleen straf als men op heterdaad 

betrapt werd. 
3 Dieven konden vroeger kiezen tussen de schandpaal of een lijfstraf. 
4 Onschuldige toeschouwers in de buurt van de schandpaal kregen 

resten bedorven voedsel naar zich gegooid. 
 
 

Tekst 16 

 
1p 42 How can the tone of Daniel Martinez’ tweet be characterised? 

A as anxious 
B as desperate 
C as pleased 
D as sarcastic 
E as surprised 
 
 

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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Tekst 1 

  

 

 

 
 
Did you know that forests in Europe, which provide wood for making 
into paper and many other widely used materials, are 30% larger than 
in 1950? In fact they’re increasing by 1.5 million football pitches 
every year. 
 
Magazines are printed on paper from natural and renewable wood which 
is all good to know if you love reading your favourite magazine. 
 
To discover some surprising environmental facts about print and paper, 
visit www.youlovepaper.info 

 
Print and Paper. 
The environmental facts may surprise you. 
 
Two Sides is an industry initiative to promote the responsible use of print 
and paper as a uniquely powerful and natural communications medium. 
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Tekst 2 

Fleecy-Lined Wellies 

the guardian 
reader offer 

Whatever the weather, now you can keep your feet cosy, dry and superbly 
warm with these hard wearing, fleecy-lined Wellington Boots. 

 guaranteed waterproof 
 snug, comfortable fit 
 high quality, strong but flexible light PVC 

blend 
 fully lined – from top to toe – with a thick, 

fleecy material 
 welded non-slip sole, so you will always have 

a firm footing – even in the worst conditions 
 superb insulation from the cold, a familiar problem with normal wellies 
 the polyester inner leg will not trap dampness and is removable and 

washable 
 polyester collar, lining and insole, which can be drawn out and dried 
 suitable for both men and women 
 perfect for the garden or country walks – particularly in mud and snow 
 dark green, with a smart brown cotton corduroy trim 
 come in full sizes only from 4 to 11 

just £ 29.99 inc. UK p&p 

Find out more at guardian.co.uk/readeroffers  
or call 0330 333 6801 Quote TG1991 
Calls cost the same as dialing a standard 01 or 02 number from your 
landline or mobile phone.  
To order by post, please send a cheque to Guardian Reader Offers, 
Fleecy Wellies offer, TG1991, PO Box 250, Rouchester, Kent, ME1 9AJ. 
Delivery within 10 working days. Return items unused within 14 days for 
full refund. Lines open Mon-Fri 9am – 8pm, Sat 9am - 5pm, Sun 10am – 
4pm. All products are purchased from, and your resulting contract will be 
with Timcris Reader Offers Ltd, a company wholly independent of 
Guardian News & Media Ltd. 

The Guardian, 2009 
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Tekst 3 

 
Cameron gets on ‘purr-fectly’ well with his cat 
 

 LONDON: British Prime Minister David 
Cameron’s office denied yesterday that 
his family has no love for Larry, the 
Downing Street cat. Following claims in a 
new book that Cameron acquiring the cat 
was little more than a public relations 
stunt, a ‘savelarry’ hashtag began 
trending on Twitter. But a spokesman for 
the Prime Minister dismissed suggestions 
that Larry was an unloved pet: “Totally 
untrue. He is liked by everyone in the 
building and we get on purr-fectly well.” 

  Larry was acquired after a rat was 
spotted in two television news bulletins scurrying outside the black door of 
the Prime Minister’s residence in central London. However, his efficiency 
has been regularly called into question and it took him a few months to 
make his first confirmed kill. Reports have made him out as a cat more 
interested in snoozing than putting the frighteners on inner-city rodents. 

  The Downing Street website says Larry has “captured the hearts of the 
Great British public. The nation sends him gifts and treats daily. Larry 
spends his days greeting guests to the house, inspecting security 
defences and testing antique furniture for napping quality. His day-to-day 
responsibilities also include contemplating a solution to the mouse 
occupancy of the house. Larry says this is still ‘in tactical planning stage’.” 

  There have been resident cats on the prowl in Downing Street since 
the 1920s. They have even been given the title of chief mouser to the 
Cabinet Office and put on the payroll. 
 
 Times of Oman, 2013 
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Tekst 4 

 

Waiting is good for you 
 

1 IT probably doesn’t feel that way when you’re standing 
behind ten others… but waiting is good for you. 

2  In tests, University of Chicago researchers found that 
if someone is given a choice of 50 dollars now or waiting 
weeks for 55 dollars, they would pick the lower amount 
straight away.    5   , if they were given the same option 
and then given time to think about it, most would hang 
on for the larger amount.  

3  Those who waited longer not only gained patience 
but ultimately made the better decision, according to the findings of the 
test published in the Journal of Organisational Behaviour and Human 
Decision Processes. Professor Ayelet Fisbach said: “When people wait, it 
makes them place a higher value on what they are waiting for, and that 
higher value makes the experience more worthwile.”  
 
 Daily Mail, 2013 
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Tekst 5 

 

Emma Watson reveals red carpet secrets 
 

 
 
By Anita Singh, Arts and Entertainment Editor 
 

1 When Emma Watson attended the New York premiere of Noah, she 
looked the perfect example of natural beauty. But the actress has 
revealed just how much    7    a red carpet appearance actually requires, 
by posting a photograph of the lotions, potions and products involved.  

2  Watson, 23, shared the picture on Twitter after the New York premiere 
of Noah, under the heading: “Couldn’t have survived today without…” Her 
flawless complexion was aided by applications of a ‘radiance booster’ by 
Dior, a ‘skin illuminator’ by Giorgio Armani and an application of ‘pure 
jojoba’ by Australian brand MV. Hair straighteners, false eyelashes and 
‘make-up mist’ also featured in the picture, alongside various cosmetics 
from upmarket beauty brands.  

3  Evidently, Watson likes to be equipped for disaster. Emergency items 
to deal with last-minute mishaps included safety pins and instant stain 
remover, plus a guardian angel trinket. Double-sided toupee tape ensured 
her Oscar de la Renta gown fit like a glove.  

4  Once the hair and make-up artists had done their work, the Harry 
Potter actress shared another picture with her 12.5 million Twitter 
followers. It was titled: “I did NOT wake up like this!” Watson’s willingness 
to disclose her red carpet regime is evidence that she is that rare thing in 
Hollywood: an actress who does not    10   . 
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5  The former child star also has a realistic approach to body image. “It 
makes me sad to hear girls constantly putting themselves down. We have 
these unbelievably high expectations of ourselves, when actually we’re 
human beings and our bodies have a function,” she has said. “We say that 
the pressure is coming from men but actually it’s from each other. I think 
women feel so much pressure these days and it can turn us against each 
other. But we really damage our own confidence when we put ourselves 
down, so I try not to.” 

6  She has also admitted that film premieres make her nervous. “Every 
now and again, I feel a bit wobbly before hitting a red carpet,” she said 
last year. “It’s always nice to bring friends, especially because I love to 
see their reactions. It’s not normal to get out of a car and have, like, 
80 people screaming at you. And so when they say, ‘This is crazy,’ it 
makes me feel slightly more sane.” 
  
 The Daily Telegraph, 2014  
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Tekst 6 

 
Jason Lewis: The first human-powered circumnavigation of 
the globe 
 

 
 
Thirteen years after Jason Lewis left London for what would be the world’s 
first human-powered circumnavigation of the globe his name was etched 
into the Guinness Book of World Records. 
 
 
Q:    1    
 
I was 26. I had a small business cleaning windows and carpets. I felt very 
claustrophobic in England and I was eager to get out and see the world. 
The idea to circumnavigate the globe was proposed by my friend, Steve 
Smith, over beers at 2am. We had long hair and tattoos and weren’t the 
kind of people that any sensible company would want to associate with. 
So we borrowed £10,000 from friends and family. And then we just left. 
 
Q:    2    
 
To use just your mind, your body and your spirit to get somewhere 
sounded like the ultimate challenge. I liked the purity and the simplicity of 
it. If you could ride a bike, or put one foot in front of another, you could do 
this trip. A trip of 46,505 miles of pedalling, walking, rollerblading and 
kayaking. I’ve always been interested in sustainability. I’m always thinking 
about my footprint, trying not to consume without thinking.  
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Q:    3    
 
The route changed often depending on how the trip evolved. The ocean 
sections were set because you’re going on the prevailing winds and 
currents and trying to avoid the hurricane seasons. The land sections 
were more arbitrary and were dictated by political barriers. For example, 
getting permission to kayak across Indonesia was difficult. No one had 
ever kayaked through Indonesia before, so the customs and immigration 
authorities had no idea what a kayak even was.  
 
Q:    4    
 
We started by going West. Americans still have an appreciation for 
pioneers, the kind of spirit that built this country. When we reached Miami, 
after 111 days of pedalling across the Atlantic, we were at the mercy of 
people we met on the dockside and started networking. We got talks lined 
up at yacht clubs, Rotary clubs; we put the boat on display at a boat 
show; we printed up t-shirts that we sold. If we had landed almost 
anywhere else, I think the expedition would have died then and there. 
After six months of fundraising we had enough to pay back our friends 
and family in the UK and could continue on the next leg to San Francisco. 
 
Q:    5    
 
For every hour of travel, it took three hours of fundraising to pay for it. 
That was much more difficult than anything else. Arriving on a new 
continent without any money and trying to book talks and figure out how to 
raise money, that’s the exhausting part. When you’re from a rich country 
trying to raise money to cross the world, to a lot of people it seems 
ridiculous.  
 
Q:    6    
 
I was sick of travelling by the time I finally got back to London. I knew I’d 
been out there too long but I’d already invested so many years of my life 
in the expedition. And so many people had invested in me, people who 
had given $20, bought a t-shirt, whatever. I felt this groundswell of 
support. I had to finish, if for nothing else, for all these people. 
 
 bbc.com, 2015 
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Tekst 7 

 

EU ban on electrical appliances  
adapted from an article by Nathan Rao  
 

1 Campaigners last night rallied round to vent their fury as Brussels 
bureaucrats unveiled their latest plan to erode the “lifestyles and choices 
of ordinary people”. It follows the banning this week of vacuum cleaners 
which have motors above the new EU limit of 1,600 watts in a bid to cut 
energy usage. The permitted wattage will be almost halved again from 
September 2017 as the limit is reduced to 900 watts. 
 

2 Dozens of other everyday 
appliances could have the power 
sucked out of them too. What’s 
more, some could be scrapped 
altogether if new rules around 
climate change are brought in. 
A report commissioned by the 
European Commission, the EU’s 
executive body, sets out plans to 
look at the energy usage of a range of items and whether they could be 
made more efficient. The list of around 30 appliance categories includes 
toasters, kettles, heated greenhouses, power tools, aquarium lights and 
filters and gym equipment. Meat slicers and popcorn machines are to be 
spared the chop as they are ‘niche markets’. Mixers, rice cookers, 
blenders and deep fat fryers, however, are also under threat. 
 

3 It forms part of an energy efficiency drive – Ecodesign directive – to 
reduce consumption by 30 per cent by 2030. However, campaigners 
repeated calls for the EU not to mess around with Britain’s household 
appliances. Louise Bours, spokeswoman for Eurosceptic party Ukip, said: 
“This is unnecessary interference in the lifestyles and choices of ordinary 
people. Who in the UK asked the EU to make up a list of banned electrical 
goods? People should be able to choose whichever toaster, juicer and 
hair dryer they like. It is the EU we need to take power from, not our hair 
dryers.” 
 

4 Alan Murad, of campaign group Get Britain Out, accused the EU of 
robbing Britons of basic choices. He said: “These proposals are 
astonishing. The fools who dreamt them up only reveal their economic 
illiteracy, as high-wattage devices are often more energy efficient than 
what they’ll be replaced with. The meddling in our affairs by unelected 
bureaucrats, the relentless stifling of consumer choice, prove the EU have 
no democratic credentials to speak of. It is yet another assault on the 
British way of life.”
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5 EU energy commissioner Gunther Oettinger said the regulations are 
needed to tackle climate change. He said: “All EU countries agree that 
energy efficiency is the most effective method to reduce energy 
consumption and dependence on imports and to improve the climate. 
There need to be mandatory consumption limits for small electrical 
appliances.” 
 

6    18   , Benny Peiser, of the Global Warming Policy Foundation, said 
sapping the energy out of electrical appliances will only lead to people 
using them for longer. He said: “Of course this is not going to have any 
impact on climate and it is not going to save the planet. There is no 
example in history when any product technology has become more energy 
efficient and this has led to a decrease in energy usage, in fact the 
opposite happens. And if it leads to people saving money, then they will 
just buy more electrical appliances, the theory is nonsense.” 
 

7 The Daily Express is the only newspaper to call for Britain to leave the 
European Union with our Get Britain out of the EU crusade. 
 
 express.co.uk, 2014 
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Tekst 8 

 

The World Peace Game 
 
US teacher John Hunter found global 
recognition when he devised the 
World Peace Game. He discusses its 
impact. 
 

1 Being thrown in the deep end in my 
first job gave me the creative freedom 
I needed. It was 1978 and I was given 
a ninth grade group in inner-city Richmond, Virginia. These were mostly 
ethnic minority students who were not well off. My task as a social studies 
teacher was to cover the subject of Africa, but this was the kind of school 
that didn’t have many textbooks; you had to create your own exercises 
and assignments. So I created the World Peace Game, which started out 
as a simple four-by-five plywood board on the floor with a map of Africa 
taped on it. I gave them all the problems I could find and said, “Let’s solve 
them.” 
 

2 The students are human agents in the game. The rules state that I can do 
nothing to interfere. I can only ask questions and point out whether they 
have considered the consequences of their actions. It’s a huge risk every 
time, but my faith and confidence in the children makes me think they can. 
 

3 Some really do dark deeds, but the game allows them to see, 
experientially, the effects of their positive and negative actions. They 
almost always choose to do the right thing because it feels better. There 
is something in children, and all humans at some level, that means they 
simply want to be helpful, useful and kind. It’s not something you have to 
teach or preach to them. Since the teachers have given control and power 
to the students in the classroom, they have also got to deal with and be 
comfortable with the unknown, their own fears, expectations and hopes 
around that concept. 
 

4 In 2006, a documentary filmmaker called Chris Farima filmed one of the 
World Peace Game cycles in my fourth grade classroom. Four years later 
in 2010, the film was shown at the South by Southwest film festival 
(SXSW) in Austin, Texas. Out of 145 international films that were shown 
there, we received the number one audience prize.    24   , a little film 
about education led to my game being played by world leaders. 
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5 I began touring the world, sharing my game with other teachers. I was 
invited to attend a screening of the film at the UN and then we were 
invited to the Pentagon, where the film had been screened four times 
already. They brought my students in for another visit and four or five 
generals spent an entire day having serious strategy and tactics 
discussions with my nine-year-olds. Although it was a game, it was taken 
quite seriously and with due respect. While the leaders know how to do 
war, they don’t always know how not to do it. 
 
 theguardian.com, 2014 

Pagina: 378Voor 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).



 

  GT-0071-a-17-2-b 14 / 20 lees verder ►►►

Tekst 9 

 

Short Stay 
 

1 It’s a common complaint that the cost of motoring is bringing drivers to 
their knees – now there is proof. Motorists are having to scrabble on all 
fours to use what is thought to be Britain’s lowest pay and display car park 
machine. They have to lean over to put coins in the slot of the 3ft-tall 
machine at a short-stay car park in Sheringham, Norfolk. Many then have 
to sink to the floor to reach the tickets, which are dispensed from a slot 
only 18 inches from the ground. 

2  The machine was installed by North Norfolk Council, 
which intended it to be ‘wheelchair-friendly’. But the 
disabled organisations said yesterday that it could even 
be unsafe for wheelchair users. Motorists were also 
astonished at the set-up. The machine – the only one in 
the car park – poses a problem because it does not 
stand on an island like those in the council’s other car 
parks. Tickets cost £1 for up to two hours or £1.70 for a 
maximum of three. Pat Harvey, chairman of the Norfolk 
Association for the Disabled, is not happy with the 
machines. “If people have to bend down in their chairs to get their tickets 
out, then they could fall and injure themselves. It seems rather silly. There 
is also a problem at the other car parks in North Norfolk because the 
machines are on top of kerbs so it is impossible to get near them in a 
wheelchair,” he explained. 

3  The council decided five years ago that disabled drivers should also 
pay charges for using its car parks. A spokesman said: “We only had the 
choice of two plinths from the machine manufacturer – a tall one, or one 
that was supposedly suitable for wheelchair users.” He admitted the 
machine ‘does look a bit absurd’ but said the council was intending to 
replace all its ticket machines later this year. 
 
 Daily Mail, 2009 
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Tekst 10 

 

Pampered Pooches 
 

1 Camila celebrated her first birthday 
in a blue-and-white striped dress. 
She played with her guests in a 
room decorated with pink balloons, 
lilacs and Hello Kitty posters. When 
the cake arrived she barked at the 
single flickering candle. This 
provoked a similar reaction from 
the Chihuahuas, French bulldogs and Pomeranians in the room. Valery 
Palma, a single 35-year-old lawyer who owns Camila, spent $300 on the 
birthday party for 11 canines and 16 people, complete with cake, presents 
and snacks, at a dog hotel featuring a gym and massage and 
aromatherapy services. “I’ve never had a female dog so I wanted to do 
something special with her,” said Palma.  
 

2 Over the last decade, the growth of Mexico’s middle class has created a 
new market for dogs. Many of the estimated 40 million Mexicans 
considered to be middle class are having fewer children than their parents 
did. So they have more money to spend on things like pets. Fancy goods 
and services for pooches include clothing and accessory boutiques, spas 
and restaurants with doggie snacks cooked by a pastry chef. 
 

3 Mexico has an estimated 20 million dogs or more. Many of these dogs 
roam the streets hunting for food in the trash. Some spend their days shut 
up in apartments by owners who use them as living burglar alarms. 
   31   , there is also a growing group of people who see their dog as part 
of the family. “We’re seeing the growth of this idea in which a dog is an 
alternative to children,” said Raul Valadez Azua, a paleozoologist at the 
National Autonomous University in Mexico City. “On the one hand, they 
are people who feel that the economic obligations of having a family are 
too high. On the other hand, they have the resources to give a lot of care 
to a pet.” 
 
 tweentribune.com, 2014 
 

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).



 

  GT-0071-a-17-2-b 16 / 20 lees verder ►►►

Tekst 11 

 

It’s not you, it’s my sneaky parents 
 

1 ONE in three parents has embarked on a 
covert mission to rid their children of a 
boyfriend or girlfriend they do not like, a report 
suggests. The study of 2,000 parents, 
commissioned by Penguin Books, marks the 
release of the second book in a series for teen 
readers, Girl Heart Boy: Rumour Has It. 

2  Common tricks include causing arguments 
between them, banning them from seeing each 
other and not passing on telephone messages. 
More than half regularly check their child’s 
Facebook profiles, while 30 per cent read 
through their emails. Fifteen per cent admitted 
to posing as a friend on Facebook or Twitter to see their profile. 

3  Around 24 per cent thought the person their offspring had fallen for 
was ‘too old’. Other reasons include a ‘troublemaker’ reputation (23 per 
cent), not liking their family (22 per cent) or being from a ‘rough part of 
town’ (16 per cent). 

4  Mothers are the biggest spies, with one in three admitting they have 
won a battle to rid their son or daughter of someone they considered ‘not 
good enough’. 
 
 The Daily Telegraph, 2012 
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Tekst 12 

 
Chimpanzee wins $10,000 prize for abstract painting 
 

1 A painting by a 37-year-old chimpanzee has 
won $10,000 (£6,450) for a Chimp 
Haven sanctuary in north-west Louisiana. 
The primate, who uses his tongue to apply 
colour instead of a brush, received the most 
votes in the art contest organised by the 
Humane Society of the United States 
(HSUS). Five other sanctuaries competed, 
using paintings created during “enrichment 
sessions”, but Brent’s delicate smears of 
blue, violet, yellow and turquoise triumphed before the judge. 
 

2 Renowned primatologist and conservationist Jane Goodall picked her 
favourite piece from the selection of entries. Runners-up included the 
former performance monkey Patti, who painted with urgent swipes of 
primary colours; Jamie, who escaped from a lifetime of biomedical 
research to create an abstract image in violet and pink; and former lab 
monkey Cheetah, whose burst of hot reds and yellows earned him second 
place. 
 

3 “All of the art was beautiful and unique – just like chimpanzees,” said 
Goodall. “It was difficult to choose.” The winning sanctuaries will receive 
grants from the HSUS to help care for chimpanzees rescued from 
research, entertainment and the pet trade. It is estimated that more than 
1,100 chimpanzees reside in laboratories, entertainment facilities, private 
residences and other facilities in the US. 
 
 theguardian.com, 2013 
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Tekst 13 

 

Smart Baby Toys? 
adapted from an article by Cathy O’Leary  
 

1 Many parents are trying to turn their 
child into a ‘baby genius’ by buying 
expensive games and gadgets. Instead, 
it would be better if they let them learn 
naturally during play, according to an 
Australian education expert. 

2  Expert Michael Nagel, who has 
written several books on neurological 
development in children, said many 
parents mistakenly believe they can 
speed up their child’s development.  

3  Manufacturers of smart toys are 
taking advantage of this. They try to 
convince parents that buying products 
such as fancy flash cards, Mozart CDs, glossy activity books and 
language DVDs could greatly accelerate their child’s development. 

4  Dr Nagel claims that children feed their brain through engaging with 
their environment. “When you let them run around outside, playing and 
socialising with other children, and provide them with a loving, safe 
environment at home, that’s all a child needs for healthy development. 
Young children also learn literacy and academic skills through daily 
activities such as writing shopping lists, counting towels in the wash and 
counting or colour-matching toys.” 

5  “Trying to have children do too much too soon by performing certain 
tasks or producing certain results may engulf children in undue stress 
beyond their limited coping abilities.    39   , this stress can turn off 
thinking processes and it may even hinder development in other important 
regions of the brain which can be harmful to later learning.” 
 
 The West Australian, 2012 
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Tekst 14 

 
 
WILD WONDER 
 

GREY SEALS 
 
WITH PUPPY-DOG EYES, a 
button nose and snowy white 
fur, it’s hard not to fall in love 
with the grey seal pup. The 
white coat that seals are born 
with is replaced by its signature 
grey one after about three 
weeks, at which point most 
mothers abandon their young to 
mate again. Behind its cuddly 
exterior is an undoubtable 
might – 14kg worth at birth, and 
a whopping 230kg and 150kg 
for adult ‘bulls’ (males) and ‘cows’ (females) respectively. Much of this 
weight is an insulating layer of blubber, which keeps the seal warm when 
hunting for sand eels, shrimp and cod, at depths of up to 70 metres. Grey 
seals also boast strong back muscles and webbed feet to propel them 
through the water at speeds of around 23mph. Hunted to near-extinction 
for their meat and fur, in 1914 they became the first mammal to be 
protected by law in the UK. They are now safeguarded by the 
Conservation of Seals Act and, although still under threat, numbers have 
recently risen. According to the Wildlife Trusts, almost 40 per cent of the 
worldwide population can now be found darting through UK waters. Find 
out more at wildlifetrusts.org. 
 
 
 Country Living, 2012 
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Tekst 15 

 
QUESTION: 
Is there any evidence that the medieval 
practice of putting wrongdoers in the 
stocks and throwing rotten food at them 
worked as a deterrent to crime? 
 
ANSWER: 
The main deterrent that actually works 
is the perceived chance of getting 
caught. In medieval society, most 
people knew everyone they were likely 
to meet, owned few possessions, and 
had a pretty good idea what their 
neighbours were up to and what they 
owned. This made crime against property (such as theft) or against the 
person (such as brawling) easy to detect. 
We should remember that many people put in the stocks in the middle 
ages were also marked in some way – branded, or having their ears cut 
off. This was probably a deterrent, because the person had a visible sign 
that he or she was an offender, and could expect to be treated more 
harshly next time. 
Even if it is hard to tell how being put in the stocks worked for the people 
concerned, it may well have had a great effect on the people watching. 
 
 The Guardian, 2012 
 
 

Tekst 16 

 

Caracas 
 
Passengers at the largest international airport in Venezuela are now being 
charged for the right to breathe clean air. According to officials at Simon 
Bolívar International Airport – aka Maiquetía – near Caracas, the $20 
surcharge is designed to cover the cost of using ozone to purify the air 
piped into the terminal, a system that eliminates bacterial growth and 
“deodorizes and sanitises” the building. However, this explanation 
provoked fury and ridicule on social media. “Could you explain to me the 
ozone thing in Maiquetía?” tweeted radio presenter Daniel Martínez. “The 
toilets don’t have water, the air-con is broken, there are stray dogs inside 
the airport, but there’s ozone?” 
 
 
 The Week, 2014 

einde  
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 Engels CSE GL en TL 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

 

tijdvak 2

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D E 

 
 

Tekst 2 

 
 2 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist  onjuist 

2 juist   onjuist 

3 juist   onjuist 

4 juist  onjuist 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D E 

 
 4 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D E 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 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 6 
 
 

 13 1  ...........................  
 
2  ...........................  
 
3  ...........................  
 
4  ...........................  
 
5  ...........................  
 
6  ...........................  
 
 

Tekst 7 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 

 16  ..................................................................................................................  
 

 17 A B C 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 
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Tekst 8 
 
 

 20  ..................................................................................................................  
 

 21 A B C D 
 
 

 22  ..................................................................................................................  
 

 23 A B C D 

 
 24 A B C 

 
 25 A B C 

 
 

Tekst 9 

 
 26 A B C D 

 
 

 27  ..................................................................................................................  
 

 28 A B C 
 
 

Tekst 10 

 
 29 A B C D 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C D 

 
 

 32  ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 11 

 
 33 A B C D 

 
 34 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 
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Tekst 12 

 
 35 A B C D 

 
 36 A B C D 

 
 

Tekst 13 
 
 

 37  ..................................................................................................................  
 

 38 A B C D 

 
 39 A B C 

 
 

Tekst 14 
 
 

 40 1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 15 

 
 41 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist  onjuist 

2 juist   onjuist 

3 juist   onjuist 

4 juist  onjuist 

 
 

Tekst 16 

 
 42 A B C D E 

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 3 
 

 3 B 
 

 4 C 
 
 

Tekst 4 
 

 5 B 
 

 6 B 
 
 

Tekst 5 
 

 7 C 
 

 8 C 
 

 9 C

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 C 
 

 11 D 
 

 12 D 
 
 

Tekst 6 
 

 13 maximumscore 3 
1 e 
2 d 
3 a 
4 b 
5 g 
6 f 
 
indien zes goed  3 
indien vijf goed   2 
indien vier goed  1 
indien drie of minder goed 0 
 
 

Tekst 7 
 

 14 A 
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 1 
unnecessary interference 
 
Opmerking 
Als één van beide woorden ontbreekt geen scorepunt toekennen. 
 

 17 C 
 

 18 B 
 

 19 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 8 
 

 20 maximumscore 1 
(alinea) 4 
 

 21 C 
 

 22 maximumscore 1 
Since the (alinea 3) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 

 23 B 
 

 24 C 
 

 25 B 
 
 

Tekst 9 
 

 26 D 
 

 27 maximumscore 1 
If people (alinea 2) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 

 28 A 
 
 

Tekst 10 
 

 29 B 
 

 30 D 
 

 31 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 32 maximumscore 1 
So they (alinea 2) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 11 
 

 33 D 
 

 34 maximumscore 1 
1 wel 
2 wel 
 
indien twee goed  1 
indien één of geen goed 0 
 
 

Tekst 12 
 

 35 A 
 

 36 D 
 
 

Tekst 13 
 

 37 maximumscore 1 
(alinea) 4 
 

 38 D 
 

 39 C 
 
 

Tekst 14 
 

 40 maximumscore 2 
Voor twee van de volgende drie antwoorden met de volgende strekking: 
− vetlaag/vet/blubber (dat ze warm houdt) 
− sterke (rug)spieren / ze zijn gespierd 
− (poten met zwem)vliezen 
 
per juist antwoord  1  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 15 
 

 41 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 16 
 

 42 D 
 

 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 2 The Guardian, 2009 
tekst 3 Times of Oman, 2013 
tekst 4 Daily Mail, 2013 
tekst 5 The Daily Telegraph, 2014 
tekst 6 bbc.com, 2015 
tekst 7 express.co.uk, 2014 
tekst 8 theguardian.com, 2014 
tekst 9 Daily Mail, 2009 
tekst 10 tweentribune.com, 2014 
tekst 11 The Daily Telegraph, 2012 
tekst 12 theguardian.com, 2013 
tekst 13 The West Australian, 2012 
tekst 14 Country Living, 2012 
tekst 15 The Guardian, 2012 
tekst 16 The Week, 2014 
 
 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2016 
 
 
 

Engels CSE GL en TL 

Dit examen bestaat uit 30 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
woensdag 18 mei
13.30 - 15.30 uur

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Beantwoord alle vragen en maak de schrijfopdracht in de uitwerkbijlage. 

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 
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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 ‘so they can take their dogs to work with them.’  

 Wat zou hier het voordeel van zijn volgens de tekst? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 ‘Flatly refuse the shoes’ (titel) 

Welke reden geeft de schrijver voor dit advies? 
A Het staat nogal ordinair bij de meeste vrouwen. 
B Je kunt er alleen op lopen als je gespierd bent. 
C Ze zijn buitengewoon ongemakkelijk in het gebruik. 
 
 

Tekst 3 

 
1p 3 Kies bij    3    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A for example 
B however 
C likewise 
D therefore 
 

1p 4 Kies bij    4    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A isolating 
B promoting 
C protecting 
D researching 
 

1p 5 Kies bij    5    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A apologise to 
B blame 
C thank 
D worry about 
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Tekst 4 

 
1p 6 De volgende drie alinea’s van tekst 4 staan hieronder, maar niet in de 

juiste volgorde. 
 Schrijf de letters in de juiste volgorde op in de uitwerkbijlage. 
 
[a] As cool as blue honey sounds, the beekeepers say it is unsellable and 
will taste different. They don’t even consider it to be honey. The factory 
has agreed to clean up its bins, be more careful with its waste and place it 
in airtight containers, so that the bees won’t have access to the harmful 
bi-products. 
 
[b] Bee mortality rates have been on the rise around the world. Due to the 
very harsh winter last year, bees in Alsace are especially scarce this year. 
This, coupled with their new batch of unsellable blue honey, means the 
livelihood of the French beekeepers is at stake. A world without honey 
sounds like a very grim place, and we hope the bees will prevail and 
continue making life just that much sweeter for the rest of us. 
 
[c] Knowing that blue honey is certainly a cause for alarm, the 
beekeepers set out to investigate why their bees were suddenly producing 
a technicolor treat. They followed the bees as they set out to feed all the 
way to a chocolate factory, where M&Ms were being produced. As it 
turned out, the bees were feasting on the waste of the candies and, upon 
their return home, were making honey in some vibrant, albeit highly 
unnatural, hues. 
 
 

Tekst 5 

 
1p 7 Hoe werkt ‘Pay it Forward’ (titel), zoals beschreven in dit artikel? 

A Je betaalt het drankje voor de persoon die na jou bestelt. 
B Je koopt een kaart waarmee je korting krijgt op consumpties. 
C Je laat geld achter voor een drankje voor dak- en thuislozen. 
D Je moet eerst betalen voordat je je bestelling op mag halen. 
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Tekst 6 

 
3p 8 Geef voor elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenstemt met de inhoud van de tekst. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Dick zorgt voor the Chief en Monty. 
2 Monty heeft last van zijn luchtwegen. 
3 The Chief was vroeger de baas van Dick. 
4 Tom komt altijd naar buiten als hij weet dat Dick daar ook is. 
5 Dick vindt het fijn om af en toe met Tom te praten. 
6 Tom is een beetje bang van the Chief. 
 
 

Tekst 7 

 
1p 9 How does the writer introduce the subject in paragraph 1? 

A by comparing two different events 
B by contradicting the title of the article 
C by describing a remarkable situation 
D by supporting a courageous initiative 
 

1p 10 ‘It’s a policy you might assume would end very quickly’ (alinea 2) 
 In welke zin heeft de schrijfster dit al eens eerder gezegd? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 

1p 11 Why did Guanlao start his project, according to paragraph 3? 
He felt the need to 
A contribute to a better environment for the future. 
B do away with all the objects he did not really need. 
C do something suitable in memory of his parents. 
D share his great wealth with less fortunate people. 
 

1p 12 What does Celine particularly like about Guanlao’s library, according to 
paragraph 4? 
A It gives poor people the chance to read books. 
B It helps her get rid of books she no longer wants. 
C It is in short walking distance from her home. 
D It provides reading materials for local schools. 
 

1p 13 What can be concluded about Guanlao from paragraph 5? 
A He dislikes having to depend on gifts from well-wishers. 
B He has found a way to earn money with his library. 
C He is clearly pleased with the choices he has made. 
D He lost his job because he spent too much time on his library. 
E He wants to make his business profitable by expanding. 
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Tekst 8 

 
1p 14 What is the point made about the dog show Crufts in paragraph 1? 

A It has had a record number of entries. 
B It has seriously increased its prize money. 
C It is going to take place in an upgraded location. 
D It is planning to introduce a new show category. 
 

1p 15 Why are Becky and Alfie (paragraph 2) mentioned? 
A to emphasise that there are still a lot of dog abusers who get away 

unpunished 
B to illustrate that all kinds of dogs are allowed to take part in the Crufts 

competition 
C to show that mongrels and crossbreeds are often worse off than show 

dogs at Crufts 
 

1p 16 ‘After years of criticism’ (alinea 2) 
 Welke maatregelen om de kritiek weg te nemen had The Kennel Club 

al eerder genomen? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van de zin uit 
alinea 3, 4 of 5 waarin deze maatregelen genoemd worden. 
 

1p 17 Kies bij    17    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A For example, 
B In the meantime 
C On top of that, 
D That is why 
 

1p 18 What becomes clear about Clarissa Baldwin from paragraph 5? 
A She believes the Kennel Club has taken steps in the right direction. 
B She dislikes dog owners who only buy dogs to show off with them. 
C She praises Crufts for actively promoting healthy breeding practices. 
D She thinks crossbreeds are more likeable pets than pedigree dogs. 
 

1p 19 Kies bij    19    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A concerned 
B thrilled 
C unconvinced 
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Tekst 9 

 
1p 20 How does the writer introduce the topic of this text in paragraph 1? 

A by accusing Gordon Ramsay of using his family to get publicity 
B by making clear that Gordon Ramsay is an expert on teenagers 
C by referring to a statement recently made by Gordon Ramsay 
D by suggesting that you do not need to look up to Gordon Ramsay 
 

1p 21 What is the main point made in paragraph 2? 
A Cameras are only effective when combined with other methods. 
B Quarreling with your parents during puberty is part of growing up. 
C The behaviour of parents is reflected in the actions of their children. 
D There is therapy that can help parents cope with difficult teenagers. 
E Youngsters are experts on high-tech spy gadgets and equipment. 
 

1p 22 ‘This makes it all their fault, their failings.’ (alinea 2) 
 Naar wie verwijst ‘their’? 
Je mag in het Engels of in het Nederlands antwoorden. 
 

1p 23 Kies bij    23    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A arrogance 
B confidence 
C dishonesty 
D obedience 
E respect 
 
 

Tekst 10 

 
1p 24 What becomes clear about the writer in paragraph 1? 

A He acknowledges that serving decent meals to children is a difficult 
job. 

B He blames schools for offering cheap and unhealthy meals to their 
pupils. 

C He demands respect for having taught his children to try and eat 
everything. 

D He is frustrated about not having been able to stick to a healthy diet 
himself. 

 
1p 25 ‘the central argument has been more or less won.’ (paragraph 2) 

What is ‘the central argument’?  
A Children are born with a natural preference for unhealthy food. 
B Children dislike having to eat their meals in large canteens. 
C Children do better in school when they have eaten a wholesome meal. 
D Children like eating vegetables if they have grown them themselves.
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1p 26 Kies bij    26    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A as a result 
B besides 
C for example 
D however 
 

1p 27 ‘what is holding them back?’ (einde alinea 3) 
 Welke zin uit alinea 4 geeft het antwoord op deze vraag? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 
 

Tekst 11 

 
1p 28 Wat is het doel van de tekst ‘US Airways’ Unwritten Policy’? 

A adverteren voor een pilotenopleiding 
B amuseren met een sensationeel verhaal 
C protesteren tegen een luchtvaartmaatschappij 
D verontschuldigen voor de vele vertragingen 
 
 

Tekst 12 

 
2p 29 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is 

volgens de tekst. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Alleen inzendingen met een foto worden geaccepteerd. 
2 De winnaar kan de helft van de waarde van de hoofdprijs ook contant 

ontvangen. 
3 De naam van de winnaar wordt in The Guardian bekend gemaakt. 
4 De prijs gaat naar een ander als de winnaar niet binnen de gestelde 

termijn reageert. 
 
 

Tekst 13 

 
1p 30 Wat is de hoofdgedachte van dit artikel? 

A Alleen hardrijders bekeuren, maakt het verkeer niet veiliger. 
B Bange en onzekere automobilisten zijn een gevaar op de weg. 
C De boetes voor snelheidsovertreders zijn veel te hoog geworden. 
D De regering moet meer investeren in het verbeteren van de wegen. 
 
 
Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende 
pagina. 
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Schrijfopdracht 

 
12p 31 Inleiding 

Je hebt de oproep voor een wedstrijd op de website van The Guardian 
gezien (zie tekst 12). Er is natuurlijk wel wat te schrijven over de plaats 
waar jij woont: dat mooie strandje aan de rivier waar je heerlijk kunt 
zwemmen en picknicken, of dat geweldige terras waar bezoekers vaak 
spontaan samen muziek maken of dat leuke uitgaanscentrum in een 
prachtige oude fabriekshal. Of misschien weet je wel een heel andere 
plaats die bijzonder is om als toerist eens te bezoeken.  
Je wilt graag een hotelvoucher winnen om een paar dagen naar Parijs te 
gaan, maar je weet niet zeker of je wel mee mag doen aan deze wedstrijd 
als je in Nederland woont. 
Je stuurt een e-mail naar The Guardian. Het e-mailadres en de aanhef 
staan al voorgedrukt in de uitwerkbijlage. Je eigen adres of een datum 
hoef je niet toe te voegen. Denk wel aan een afsluiting! 
 
Opdracht 
Schrijf je e-mail en gebruik de informatie uit de bovenstaande inleiding 
bij het uitwerken van de volgende 9 punten: 
− Stel jezelf voor (naam, jongen/meisje, leeftijd, land). 
− Geef aan dat je op de website van de krant The Guardian hebt 

gelezen over de wedstrijd. 
− Schrijf dat je een tip hebt over een plaats in jouw buurt. 
− Geef kort aan om welke plek het gaat en 
− geef twee argumenten waarom deze plek volgens jou bijzonder is. 
− Schrijf dat je hoopt dat je ook mee mag doen aan de wedstrijd als je in 

Nederland woont. 
− Vraag of je de te winnen voucher ook buiten Groot-Brittannië kunt 

gebruiken en 
− leg uit dat je dat wilt weten omdat je een paar dagen naar Parijs wilt. 
− Eindig je e-mail met een passende slotzin en afsluiting. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden. Noteer het 
aantal woorden van de inhoud van de e-mail links bovenaan de pagina. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels 
gebruikt hebt, maar ook of je e-mail een goedlopend geheel is. Verder 
wordt beoordeeld of je alle (9) elementen van de opdracht hebt 
uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar let op het 
aantal woorden. 
Succes! 
 

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  

Pagina: 407Voor 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).



GT-0071-a-16-1-b 
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 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 

 
Doggie Vibes 
 
A group of German Members of 
Parliament (MPs) are trying to 
change parliamentary rules – so 
they can take their dogs to work 
with them. 
 
Around 15 of Germany’s MPs 
have formally applied to parliamentary president Norbert Lammert to 
change the rules so they can bring their dogs, the Tagesspiegel 
newspaper reported. They are hoping some canine company could help 
make the atmosphere more constructive. “A dog has a positive effect on 
its environment,” said Heinz Paula, animal protection expert for the Social 
Democrat parliamentary party. 
 
 dailyeurope.org, 2013 
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Tekst 2 

 

Flatly refuse the shoes 
 
Call me a boring kill-joy medic, but  
I can’t see the appeal in the latest 
footwear craze for women – heel-less 
high heels. 
 Harry Potter star Emma Watson, 
along with the likes of Victoria Beckham, 
have been spotted sporting the heel-
less shoes. I say sporting, but there’s 
absolutely nothing sporting about seeing 
them wobble down the red carpet as 
they try to balance on the balls of their 
feet and not topple backwards. 
 I was at a party last week and saw 
someone wearing them – she spent most of the evening either holding 
someone’s arm or leaning against the wall for support. 
 All I could think of was the risk of arthritis in her toes, of spinal 
problems and bunions. So bring back flats immediately. 
 
 The Daily Telegraph, 2014 
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Tekst 3 

 

Give Us a Break! 
 

1 A picnic just wouldn’t be a picnic without 
the great British weather trying to ruin it. 
Jon Hacker and his family were prepared 
for that – what they didn’t count on,    3   , 
was a pair of overenthusiastic council 
officers trying even harder. 

2  After the family put up a windbreak, 
they spotted a 4x4 speeding ominously 
towards them across the Downs. Council 
enforcement officers leapt out and 
ordered them to take down the £12,99 
plastic sheet. 

3  The windbreak was in breach of by-
laws aimed at    4    Clifton Downs, the 
officers said. Mr Hacker, 41, was trying to 
enjoy a picnic with his family. He said: 
“One of the officers gave me a leaflet about the by-laws and it said you 
weren’t allowed to put up semi-permanent structures like tents because 
they can do damage to the natural surroundings. It didn’t say anything 
about a windbreak, however.” 

4  Mr Hacker, added: “I think they were being very strict. We took the 
windbreak down but it was so windy that our paper plates flew away. We 
packed up and drove home and ended up finishing our picnic in our 
garden.” 

5  A spokesman for Bristol City Council yesterday admitted their 
employees had gone over the top. He said: “We    5    the gentleman and 
his family. Clearly there needs to be discretion when enforcing the by-laws 
of the Downs.” 
 
 Daily Mail, 2010 
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Tekst 4 

 

French bees produce rainbow honey 
 
by Tala Mukaddam 
 

1 It may sound like a gag, but trust me, 
it’s true: Beekeepers in Alsace, France 
have been shocked to discover that 
their bees have been producing some 
“weird” colored honey. These French 
bees were producing blue, green and 
even red honey without any prior 
signs. 
 

2 … 
 

3 … 
 

4 … 
 
 outlookaub.com, 2013 
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Tekst 5 

 

Pay it Forward 
 
A woman started an act-of-
kindness chain that lasted for 
hours and hundreds of 
customers at a Starbucks 
drive-thru in St. Petersburg, 
Florida. She ordered an iced 
coffee around 7 in the morning 
Wednesday and asked to pay 
for the caramel macchiato for the stranger in the car behind her, who 
returned the favor. The chain kept going as employees began keeping 
count. By 1:30 the chain had reached 260 customers. 
 
Customers first ordered at the speaker. When they came to the next 
window, employee Vu Nguyen told them their beverages had already 
been paid for by the person in front of them. Would they like to return the 
favor? 
 
“It makes your day better, I think,” said Lexie Kane, 17, of St. Petersburg, 
who ordered an iced coffee. Tim Burnside, 19, had visited in the morning 
and paid it forward so he returned later to see whether it was still going 
on. Seeing that it was, he ordered a second chai tea. “It’s nice just to do a 
random act of kindness for someone you don’t know,” said Burnside, also 
of St. Petersburg. Some said the simple act connected them to all in line 
before them while others said they didn’t want to be the one to end it. 
 
The chain finally ended around 6 o’clock in the evening when customer 
number 379 pulled up and ordered a regular coffee. Nguyen leaned out 
the window, explained the chain and asked if the woman would like to 
participate. She declined, saying she only wanted to pay for her coffee. 
Nguyen said he doesn’t believe she understood the concept of paying it 
forward. 
 
 tweentribune.com, 2014 
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Tekst 6 

 
Het volgende fragment is het begin van een verhaal uit The Fallen 
Curtain, geschreven door Ruth Rendell. 
 
Almost Human 
 
The Chief was stretched out on the settee, half-asleep. Monty sat 
opposite him, bolt upright in his chair. Neither of them moved as Dick 
helped himself to gin and water. They didn’t care for strong drink, the 
Chief not even for the smell of it, though it wasn’t his way to show his 
feelings. Monty would sometimes drink beer in the George Tavern with 
Dick. It was cigarette smoke that upset him, and now as he caught a whiff 
from Dick’s Capstan, he sneezed. 
 ‘Bless you,’ said Dick. 
 Better smoke the rest of it in the kitchen while he was getting their 
supper. It wasn’t fair on Monty to start him coughing at his age, bring on 
his bronchitis maybe. There was nothing Dick wouldn’t have done for 
Monty’s comfort, but when he had taken the steak out of the fridge and 
gone once more into the sitting room for his drink, it was the Chief he 
addressed. Monty was his friend and the best company in the world. You 
couldn’t look on the Chief in that light, but more as a boss to be respected 
and deferred to. 
 ‘Hungry, Chief?’ he said. 
 The Chief got off the settee and walked into the kitchen. Dick went 
after him. It was almost dark outside now but enough light remained to 
show Dick Monty’s coat, the old check one, still hanging on the 
clothesline. Better take it in in case it rained in the night. Dick went out 
into the yard, hoping against hope old Tom, his next-door neighbour, 
wouldn’t see the kitchen light and come out. Such hope was always vain. 
He got the first of the pegs out when he heard the door open and the 
cracked whining voice. 
 ‘Going to be a cold night.’ 
 ‘Mmm,’ said Dick. 
 ‘Shouldn’t be surprised if there was to be a frost.’ 
 Who cared? Dick saw the great angular shadow of the Chief appear in 
the rectangle of light. Good, that would fix him. Standing erect, as he now 
was against the fence, the Chief was a good head taller than old Tom, 
who backed away, grinning nervously. 
 ‘Come on, Chief,’ said Dick. ‘Suppertime.’ 
 ‘Just like children, aren’t they?’ old Tom whined. ‘Almost human. It’s 
uncanny. Look at him. He understands every word you say.’ 
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Tekst 7 

 

Public Library 
 
adapted from an article by Kate McGeown 
 

 
 

1 If you put all the books you own on the street outside your house, you 
would expect them to disappear in a flash. But one man in Manilla tried it 
– and found that his collection grew. Hernando Guanlao is a cheerful man 
in his early 60s, with one abiding passion – books. They’re his pride and 
joy, which is just as well because, whether he likes it or not, they seem to 
be taking over his house.  
 

2 Guanlao has set up an informal library outside his home in central Manilla 
to encourage his local community to share his joy of reading. The idea is 
simple: readers can take as many books as they want, for as long as they 
want – even permanently. It’s a policy you might assume would end very 
quickly – with Guanlao having no books at all. But in the 12 years he’s 
been running his library he’s found that his collection has grown rather 
than diminished, as more and more people donate to the cause. 
 

3 Guanlao started his library in 2000, shortly after the death of his parents. 
He was looking for something to honour their remembrance, and that was 
when he hit upon the idea of promoting the reading habit he’d inherited.  
“I saw my old textbooks upstairs and came up with the concept of having 
the public use them,” he says. So he put them outside the door of his 
house to see if anyone wanted to borrow them. They did, and they 
brought the books back with others to add to the collection – and the 
library was born.
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4 Somehow, every day, a steady stream of people find their way there, to 
browse and to contribute. But it’s people like Celine who sustain the 
library. She lives down the road from Guanlao which gives her the 
opportunity to help by regularly visiting with bulging bags of books. She 
says she loves the concept because Filipinos – certainly those who are 
not particularly wealthy – have limited access to books. “Considering the 
income here, I think parents have other priorities.” 
 

5 As we sit outside Guanlao’s house watching people browse through his 
collection, he tells me why he thought it was worth spending all his time – 
even to the point of giving up his job and surviving purely on his savings – 
to maintain the library. He has also given several boxes of books to a man 
trying to set up a similar venture outside Manilla. “You don’t do justice to 
these books if you put them in a cabinet or a box,” he says. “A book 
should be used and reused. It has life, it has a message. As a book 
caretaker, you become a full man.”  
 
 bbc.co.uk, 2012 
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Tekst 8 

 

Every dog has its day: Crufts lets in mutts  
 
adapted from an article by Laura Dixon 
 

1 EVERY year, the great hall of a king-
sized arena in Birmingham is turned 
into a temple for the worship of 
pedigree dogs. Thousands of canines 
are paraded in front of the judges, 
hoping to win the coveted Best in 
Show prize. But for the first time this 
year Crufts, the Kennel Club’s dog 
show, will feature a competition for 
crossbreeds and mongrels. 

2  Alongside animals that have been bred to succeed will be Becky, 
rescued from the River Lagan near Belfast seven years ago, and Alfie, 
who was once so skinny that his ribs protruded from his flanks. After years 
of criticism that the main event has promoted characteristics that do not 
always make for a healthy dog, campaigners said it was a step in the right 
direction. 

3  Crossbreeds are more likely to escape the sometimes painful 
exaggerated physical features or inherited diseases plaguing some 
pedigree animals. Some show dogs have skulls that are too small for their 
brains, or suffer from breathing problems.    17    the Dogs Trust and the 
RSPCA pulled out of the show, in 2008. The BBC also dropped the show 
from its programming that year after its request for certain breeds to be 
excluded was rejected. 

4  The Kennel Club rewrote its breed standards, changing the wish-list 
characteristics that could lead to health problems in some dogs and 
introducing in-show vet check, after the outcry. Last year, six dogs failed 
the tests.  

5  Clarissa Baldwin, the head of the Dogs Trust, said: “Clearly, the 
Kennel Club has done a lot to improve things. The first purely crossbreed 
competition is not enough yet – and not enough for us to return, but we 
welcome crossbreeds going to Crufts. I think it’s a brave move, it has to 
be good showing people that you don’t have to be a pedigree to be at 
Crufts, and crossbreeds have a huge place in our lives.” 

6  Robin Hargreaves of the British Veterinary Association said that while 
bringing the crossbreed competition to the main event was “significant, in 
a way”, it did little to change the problems affecting pedigree dogs. He 
was    19    that people believed crossbreeds were always healthier. He 
expressed his anxiety by emphasising that two limited gene pools might 
not improve the animal’s health. He explained: “You really need genuine 
mongrels, a cross of several crosses, for there to be a big difference.” 
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7  According to the Kennel Club it was the right time to bring the 
‘Scruffts’ competition into the main event. 
 
 The Times, 2013 
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Tekst 9 

 

Is it ever okay to spy on your children? 
 
based on an article by Annalisa Barbiera 
 

1 The TV star and sometime chef, 
Gordon Ramsay, has admitted 
planting a camera in his teenage 
daughter’s bedroom to make sure 
she’s studying and not making 
out with her boyfriend. Of course, 
Ramsay is either joking or stupid, 
because you don’t plant a camera 
and then admit to it. The first rule 
of spying is: you never talk about it. Second, you only plant surveillance 
equipment to confirm what you already know.  

2  What this all comes down to, of course, is trust. But not in the way you 
might think. If you don’t trust your child to tell you the truth, the reality is 
that they probably don’t trust you to be able to handle the truth. Which is 
why teenagers often force an argument because they feel that they have 
nothing to lose in an already heated situation – they can say how they 
really feel in a row. The unpleasant truth of that is that parents then have 
to look at their own role. Why can’t my children trust me? It’s far easier, in 
those situations, to put away the mirror and get out a camera, or flick 
through a diary, or scroll through text messages. This makes it all their 
fault, their failings. Which is really convenient for the parent. 

3  So, is it ever okay to spy on your actual children? Not really. Spying is 
a one-way process, it’s all about gathering intelligence to use against 
someone. They won’t say “gosh, thanks for that! I’ve learned so much 
about myself!” If you spy on your children they won’t stop doing what 
they’re doing, they’ll simply become better at hiding stuff. After all, that’s 
what you’re teaching them:    23   . 
 
 The Guardian, 2013 
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Tekst 10 

 

Support the School Food Revolution! 
 
adapted from an article by Henry Dimbleby 
 

1 I have tried hard to turn my children into healthy eaters. Our eldest, 
George, aged four, has his own tiny vegetable patch in our back garden, 
in which he and I have grown radishes, lettuces and wild strawberries. 
And yet, if left to his own devices, he would subsist entirely on Cadbury 
Fingers. His evolutionary instinct to gorge on sugary, fatty foods at every 
opportunity is simply too strong to be overridden by his tender will. So  
I have a lot of sympathy, both personal and professional, with those 
people whose job it is to produce healthy food on a tight budget for 
schoolchildren, and then persuade them to eat it.  
 

2 Still, since 2005, when Jamie Oliver alerted the nation to just how bad 
much school food had become, the central argument has been more or 
less won. Most people now agree it’s highly difficult to nourish the mind 
unless you have first nourished the body. The average standard of food in 
schools has already improved, thanks to the efforts of many individual 
staff and volunteers and there are isolated pockets of brilliance. Some 
places have gone far beyond the basics. I have visited inner-city schools 
where the children grow their own five-a-day in kitchen gardens; and 
where chickens scratch about in the playground, laying eggs for the 
kitchen. 
 

3 There are,    26   , also many places 
that have not yet made progress. 
Half of our secondary schools still 
offer pizzas and starchy food 
cooked in oil on most days. A third 
of young people are not choosing a 
healthy balanced meal. No school in 
the land wants its children to eat 
bad food, so the question is: what is 
holding them back? 
 

4 Every school has a different way of doing things. Some employ their own 
chefs, for instance. Others use council caterers or private contractors. The 
logistics of producing nutritious school meals – fresh, consistent and to a 
budget – however, are always maddeningly difficult. But if the school food 
revolution is to succeed, we have to tackle this head-on. 
 
 guardian.co.uk, 2012 
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Tekst 11 
 
 

US AIRWAYS’ UNWRITTEN POLICY: 
 
On June 16, 2011, a US Airways Captain with 30 years of experience 
stopped her flight from departing. Something was wrong with the airplane. 
She was deeply concerned about a balky power component that, should it 
continue to fail, might have eliminated all electrical power on her trans-
American flight. 
 
Despite her valid concerns, US Airways’ management pressured her to fly 
the airplane, over the ocean, at night. When she refused to jeopardize the 
safety of her passengers, US Airways’ security escorted her out of the 
airport, and threatened to arrest her crew should they not cooperate. 
 
After she was removed from the airport, three more US Airways pilots 
refused to fly the aircraft, citing their own concerns about the fitness of the 
plane. It turned out the pilots were right: the power component was faulty 
and the plane was removed from service and, finally, fixed. Eventually a 
new crew operated the flight, hours later. 
 
The flying public deserves the highest levels of safety. US Airways wants 
to maximize their revenues by pushing their employees to move their 
airplanes regardless of the potential human cost. US Airways’ pilots are 
committed to resist any practices that compromise your safety for 
economic gain. We’ve been trying to fix these problems behind the scenes 
for quite some time. Now we think it’s time to inform you. 
 
The 5,000 pilots of the US Airline Pilots Association want you to 
know the facts. 
 

 
 
 
 USA TODAY, 2011 
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Tekst 12 

 

Aged 16-30? Show us the cool hangouts in your city 
 
Forget the boring museums and churches – we want to see and hear 
about the places young people hang out. If there is a seemingly 
undiscovered cool café, art scene or magnificent green space in the 
village or city where you live, and you’re aged 16-30, please let us know. 
 
Share a 100-word tip for a chance to win a £200 Hotels.com voucher. 
 
If you have a photo of your local hotspot, and you own the copyright to the 
photo, then please include it as well. We will be judging the text, not the 
image, however, so give a good description and as much information 
about your favourite spot as you can. 
 
Tips should be about 100 words – and don’t forget to read the terms and 
conditions. 
 
Send your entry to: hangouts@guardian.com 
 
Terms & Conditions: 
− A judge who is independent of GNM will select one (1) winning entry 

from all valid entries received in accordance with these Terms and 
Conditions. 

− When choosing the winner, the judge will consider the most original 
and creative entries. 

− The judge will select the winning entry within four (4) days of the 
closing date. The judges’ decision will be final and no correspondence 
will be entered into. 

− The winner will receive one (1) Hotels.com voucher worth £200. 
− The winner will be notified by phone or email within seven (7) days of 

the closing date and be given details of how to claim the prize.  
− The winner will receive the prize within 30 days of claiming the prize. If 

a winner does not respond to GNM within fourteen (14) days of being 
notified of their win, the winner’s prize will be forfeited and GNM shall 
be entitled to select another winner in accordance with the process 
described above. 

− For more information or any questions about the competition, mail to: 
hangouts@guardian.com 

 
 theguardian.com, 2014 
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Tekst 13 

 
 

Go Slow Danger 
 
The £100million-a-year revenue from speeding 
tickets came under fire yesterday. One in four 
accidents occur at speeds lower than 10mph, 
says an accident lawyers’ report. 
 Phil Waters, of Your Legal Friend, said: 
“The Government needs to expand its focus from punishing speeding 
drivers. Driving slowly doesn’t always mean you are driving safely.”  
Most accidents happened at roundabouts or junctions, he said. 
 
 
 Daily Express, 2013 
 

einde  

Pagina: 423Voor 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).



GT-0071-a-16-1-u 

Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2016 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 

Beantwoord alle vragen en maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
 

 

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

 
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 

 
 1  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 6  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 5 

 
 7 A B C D 
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Tekst 6 

 
 8 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

5 wel  niet 

6 wel  niet 

 
 

Tekst 7 

 
 9 A B C D 

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

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D E 

 
 

Tekst 8 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C 

 
 16  ..................................................................................................................  

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C 
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Tekst 9 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D E 

 
 22  ..................................................................................................................  

 
 23 A B C D E 

 
 

Tekst 10 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 11 

 
 28 A B C D 

 
 

Tekst 12 

 
 29 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 
 

Tekst 13 

 
 30 A B C D 
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Schrijfopdracht 

 
 31  

hangouts@guardian.com 
 
 
Dear Sir/Madam, 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 

onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidsopdrachten worden 
3 beoordelingscategorieën onderscheiden: taalgebruik, inhoud en communicatieve 
effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de scorepunten. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
dat de sfeer (op het werk) verbetert / dat er beter gewerkt wordt 
 
Opmerking 
Voor een vertaling van het citaat geen scorepunt toekennen. 
 
 

Tekst 2 
 

 2 C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 B 
 

 4 C 
 

 5 A 
 
 

Tekst 4 
 

 6 maximumscore 1 
c-a-b 
 
Opmerking 
Iedere andere volgorde geen scorepunt toekennen. 
 
 

Tekst 5 
 

 7 A 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

Tekst 6 
 

 8 maximumscore 3 
1 wel 
2 wel 
3 niet 
4 wel 
5 niet 
6 wel 
 
indien zes goed  3 
indien vijf goed   2 
indien vier goed  1 
indien drie of minder goed 0 
 
 

Tekst 7 
 

 9 C 
 

 10 maximumscore 1 
If you (alinea 1) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 

 11 C 
 

 12 A 
 

 13 C 
 
 

Tekst 8 
 

 14 D 
 

 15 B 
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Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

 16 maximumscore 1 
The Kennel (alinea 4) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 

 17 D 
 

 18 A 
 

 19 A 
 
 

Tekst 9 
 

 20 C 
 

 21 C 
 

 22 maximumscore 1 
 (hun) kinderen / tieners / (my) children 
 
Opmerking 
Voor alleen een vertaling van ‘their’ geen scorepunt toekennen. 
 

 23 C 
 
 

Tekst 10 
 

 24 A 
 

 25 C 
 

 26 D 
 

 27 maximumscore 1 
The logistics 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
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Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

Tekst 11 
 

 28 C 
 
 

Tekst 12 
 

 29 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 13 
 

 30 A 
 
 

Schrijfopdracht 
 

 31 maximumscore 12 
1 noemen naam, geslacht, leeftijd en land/nationaliteit 
2 aangeven dat de oproep in de krant gelezen is 
3 een tip hebben voor een plaats in de buurt 
4 aangeven om welke plek het gaat 
5 en twee redenen die deze plek bijzonder maken noemen (eigen 

inbreng toegestaan) 
6 hoop uitspreken om mee te mogen doen aan de wedstrijd vanuit 

Nederland 
7 vragen of de voucher ook buiten Groot-Brittannië gebruikt kan worden 
8 uitleggen dat je een paar dagen naar Parijs wilt  
9 passende slotzin en afsluiting 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de eerste vijf kandidaten per examinator in het programma 
WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de drie verschillende criteria van de  
schrijfopdracht achter de vraagnummers 31.1, 31.2 en 31.3. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 dailyeurope.org, 2013 
tekst 2 The Daily Telegraph, 2014 
tekst 3 Daily Mail, 2010 
tekst 4 outlookaub.com, 2013 
tekst 5 tweentribune.com, 2014 
tekst 7 bbc.co.uk, 2012 
tekst 8 The Times, 2013 
tekst 9 The Guardian, 2013 
tekst 10 guardian.co.uk, 2012 
tekst 11 USA TODAY,2011 
tekst 12 theguardian.com, 2014 
tekst 13 Daily Express, 2013 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 12 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters 
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw 
en woordgebruik meestal 
ernstiger/storender dan grammaticale 
fouten. De volgorde waarin de te 
beoordelen aspecten hiervoor 
genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score met 2 
 
(De uiteindelijke score is 
hier dus altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is terug te 
vinden. (Zie het overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
  9 elementen 2pt 
  8 elementen 1pt 
  7 of minder 0pt 
 

Communicatieve 
effectiviteit 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer gericht 

schrijft, dus echt communiceert en 
niet ‘slechts’ de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt voor 
een samenhangend en goed 
lopend geheel, o.m. door correct 
gebruik van verbindende en 
verwijzende woorden en door te 
zorgen voor een correcte indeling 
in alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op taalfouten. 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
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Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB Het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 3 criteria: 
N.B. Indien een leerling een geheel andere e-mail schrijft dan gevraagd en/of de punten 
die in de e-mail verwerkt moeten worden niet volgens de opdracht uitwerkt, dienen géén 
scorepunten voor taalgebruik en communicatieve effectiviteit te worden toegekend. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast.
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COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de e-mail. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een e-mail die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede e-mail die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 12 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van 
Dr Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimenten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 minutes 
before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     12 
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2 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and 
a beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal                        7 
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3 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the 
travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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SCORELIJST   N.B. MAAK KOPIEËN VAN DIT FORMULIER ALS U MEERDERE KLASSEN HEEFT 

 
SCHRIJFVAARDIGHEID   NAAM DOCENT: 
ENGELS GL en TL 2016 tijdvak 1   KLAS: 
 
Nummer 
kandidaat 

Naam  
kandidaat 

Taal- 
gebruik 
 
(score x 2) 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de kandidaat 
heeft uitgewerkt. Zet de behaalde score in de kolom 
hiernaast. 

9=2   8=1    7=0 

Inhouds-
elementen 
 
 
 
Max 2 

Communi- 
catieve 
effectiviteit 
 
 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 12 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9    
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 VERVOLG     KLAS: 
 

Nummer 
kandidaat 

Naam  
kandidaat 

Taal- 
gebruik 
 
(score x 2) 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de kandidaat 
heeft uitgewerkt. Zet de behaalde score in de kolom 
hiernaast. 

9=2   8=1    7=0 

Inhouds-
elementen 
 
 
 
Max 2 

Communi- 
catieve 
effectiviteit 
 
 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 12 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9    
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GT--0071-a-16-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2016-1 
 

Engels vmbo-GL en TL 

 
Centraal examen vmbo-GL en TL  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL 
 
Bij het centraal examen Engels vmbo-GL en TL: 
 
Op pagina 5 bij vraag 1 moet 
 
Opmerking  
Voor een vertaling van het citaat geen scorepunt toekennen. 
 
vervangen worden door: 
 
Opmerking  
Voor een vertaling van het citaat uit de vraagstelling “so they can take their dogs to 
work with them” geen scorepunt toekennen. 
 
  
 

 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels vmbo-GL en TL. 
  
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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aanvulling op het correctievoorschrift 2016-1 
 

Engels vmbo-GL en TL 

 
Centraal examen vmbo-GL en TL  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL 
 
Bij het centraal examen Engels vmbo-GL en TL: 
 
Op pagina 5 bij vraag 1 moet 
 
Opmerking  
Voor een vertaling van het citaat geen scorepunt toekennen. 
 
vervangen worden door: 
 
Opmerking  
Voor een vertaling van het citaat uit de vraagstelling “so they can take their dogs to 
work with them” geen scorepunt toekennen. 
 
  
 

 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels vmbo-GL en TL. 
  
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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GT-0071-a-16-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2016 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 

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

Dit examen bestaat uit 31 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
donderdag 23 juni

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 De titel van dit artikel ontbreekt.  

Welke van de volgende titels geeft de inhoud van dit artikel weer? 
A How to market a simple phone 
B Keeping track of the kids 
C Push the right button 
D Where are my parents? 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 Wat kun je insturen naar de Londonist website, volgens deze tekst? 

A amateuropnames van muziekoptredens in Londen 
B bewerkte foto’s van toeristische attracties in Londen 
C spannende griezelverhalen die zich in Londen afspelen 
 
 

Tekst 3 

 
1p 3 How did Alexander Beck become a model? 

A scout approached him 
A after having watched Alexander working in a restaurant. 
B after he had seen Alexander walking in the streets. 
C when Alexander paraded around in fashion hotspots. 
D when he had seen snapshots Alexander had sent to an agency. 
 

1p 4 What becomes clear about Ceasar Perin from the text? 
A He has advised Alexander to invest more time in his education. 
B He helps Alexander set up his own international fashion business. 
C He is good at finding new models for important fashion houses.  
 

1p 5 What is the biggest difference his new job has brought about, according to 
Alexander himself? 
A He liked to sleep late but now he has to get up very early. 
B He never left his hometown but now he travels all over the world. 
C He thought his looks were unimportant but now he depends on them. 
D He was a poor and insecure student but now he earns a lot of money. 
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1p 6 “Out of the frying pan into attire” (titel) 
 In welke zin wordt de titel volledig uitgelegd? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 
 

Tekst 4 

 
1p 7 Kies bij    7    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A fed up with 
B indifferent to 
C interested in 
D tired out by 
 

1p 8 Kies bij    8    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A least common 
B most likely 
C often criticised 
D rather widespread 
 

1p 9 Kies bij    9    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A correct 
B identify 
C ignore 
D manipulate 
 
 

Tekst 5 

 
1p 10 How does the writer introduce the phenomenon ‘Slow TV’ in paragraph 1? 

by describing what it is and 
A explaining why so many people like it 
B giving examples that prove its popularity 
C persuading readers to also watch it 
D stressing that it is an innovative programme 
 

1p 11 Which statement about the Norwegians is true, according to paragraph 2? 
A They are used to watching long sporting events. 
B They have few television channels to choose from. 
C They prefer sports programmes over series from the US. 
D They spend most hours of the day in front of the television. 
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1p 12 Met welk woord verklaart Andreas Sagen in alinea 3 het succes van ‘Slow 
TV’? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) dit woord. 
 

1p 13 Kies bij    13    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Besides 
B However 
C Therefore 
 

1p 14 Kies bij    14    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A absurdity 
B boredom 
C comfort 
D surprise 
 
 

Tekst 6 

 
1p 15 What becomes clear about the writer’s first tattoo in paragraph 1? 

A It was based on the design of an important underground artist. 
B It was meant to express how she felt about rules and regulations. 
C The bird that the tattooist inked was not the one she had picked out. 
D The process of inking hurt considerably less than she had expected. 
 

1p 16 ‘At least it did. Change colour, that is.’ (paragraph 2) 
What feeling does this remark express? 
A disappointment 
B disbelief 
C pride 
D relief 
 

1p 17 Kies bij    17    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A As a result 
B For example 
C What’s more 
 

2p 18 ‘I once thought my tattoos were the height of artistic expression.’ 
(alinea 3) 
Welke twee redenen noemt de schrijfster om nu spijt te hebben van haar 
tatoeages? 
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Tekst 7 

 
2p 19 Geef voor elke van de onderstaande beweringen over Bernie Few aan of 

deze juist of onjuist is op grond van alinea 1 tot en met 4. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Hij werd bewonderd vanwege zijn ontsnappingen. 
2 Hij had allerlei baantjes gehad in de gevangenis. 
3 Hij gebruikte nooit geweld tijdens zijn ontsnappingen. 
4 Hij was in therapie vanwege zijn ontsnappingsdrang. 
 

1p 20 ‘his movements were like clockwork’ (alinea 4) 
 In welke alinea wordt dit gegeven concreet uitgewerkt? 
Noteer het nummer van deze alinea. 
 

1p 21 ‘Every one of them knew why he was here.’ (laatste zin) 
 Met welk specifiek doel was Rebus in Scott’s Bar? 
 
 

Tekst 8 

 
1p 22 ‘a mentoring scheme’ (paragraph 1) 

What is the purpose of this scheme, according to the text? 
A to help vulnerable young girls make the right choices 
B to infiltrate into gangs with the assistance of local girls 
C to show that tackling youth crime is a serious matter 
D to train social workers to understand youth culture 
 

1p 23 What particular experience made Cassie decide to change her life, 
according to paragraph 2? 
A being supported by a qualified coach 
B feeling let down by fellow gang members 
C having to spend some time in prison 
D suffering from a serious depression 
 

1p 24 Welke zin uit alinea 3 maakt duidelijk waarom lid worden van een 
straatbende aantrekkelijk kan zijn voor meisjes? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
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Tekst 9 

 
1p 25 What is the function of paragraph 2? 

A to add new arguments to what is said in paragraph 1 
B to give examples of what is said in paragraph 1 
C to question what is said in paragraph 1 
D to summarise what is said in paragraph1 
 

1p 26 “I can’t see the sizes, I can’t see the prices, I can’t see the till: I can’t see 
the point.” (end paragraph 2) 
How can the tone of this remark be characterised? 
A as mildly irritated 
B as quite excited 
C as rather surprised 
D as somewhat depressed 
 

1p 27 Kies bij    27    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A feel less stressed 
B meet new friends 
C spend more money 
 

2p 28 Geef van elke van de volgende strategieën aan of deze wel of niet door 
Hollister gebruikt wordt om klanten te trekken volgens alinea 4. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 aantrekkelijk personeel aanstellen 
2 het aantal verkooppunten beperkt houden 
3 prijzen laag houden 
4 wachtrijen snel wegwerken 
 
 

Tekst 10 

 
1p 29 Voor de hoeveelste keer reikt The Guardian een prijs uit aan de meest 

gewaardeerde bioscoop? 
 
 

Tekst 11 

 
1p 30 Wat is het doel van deze tekst? 

A bewijzen dat advertenties verkoopcijfers beïnvloeden 
B duidelijk maken wat de taak en werkwijze van de ASA is 
C uitleggen dat je bij de ASA niet kunt klagen over advertenties 
D verklaren waarom klagen over advertenties geen zin heeft  
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Tekst 12 

 
1p 31 What becomes clear from this text? 

Mrs Wilkes thinks BBC presenter Jeremy Clarkson 
A gave a wrong example and promoted bad behaviour. 
B is responsible for the increase in car thefts. 
C should not host Top Gear anymore. 
D was wrong to call the Reliant Robin a cheap car. 
 
 

Schrijfopdracht 

 
12p 32 Inleiding 

Tijdens de Engelse les heb je de opdracht gekregen om een tekst te 
schrijven voor The Guardian, waarin je iets vertelt over je favoriete 
bioscoop (zie tekst 10). Je gaat het verhaal ook echt opsturen, want de 
docent heeft vier bioscoopkaartjes beloofd als je tekst gepubliceerd wordt 
op de site van The Guardian. 
Nu zit er bij jou in de buurt wel een bioscoop waar je graag naar toe gaat, 
bijvoorbeeld vanwege de heerlijke stoelen die ze er hebben, de lekkere 
snacks die ze er verkopen, de speciale acties voor scholieren die ze 
bedenken, de goede ligging, of misschien wel vanwege iets heel anders. 
Je hebt een foto van jouw favoriete bioscoop gemaakt die je meestuurt.  
Je schrijft een e-mail. Het e-mailadres en de aanhef staan al voorgedrukt 
in de uitwerkbijlage. Je eigen adres of een datum hoef je niet toe te 
voegen. Denk wel aan een afsluiting! 
 
Opdracht 
Schrijf je e-mail en gebruik de informatie uit de bovenstaande inleiding bij 
het uitwerken van de volgende 9 punten: 
− Stel jezelf voor (naam, jongen/meisje, leeftijd, land). 
− Maak duidelijk dat je schrijft in opdracht van je docent. 
− Geef aan dat je graag naar de film gaat, 
− schrijf wat je favoriete bioscoop is en vertel waar deze staat. 
− Geef twee redenen die duidelijk maken wat er zo fijn is aan deze 

bioscoop. 
− Schrijf dat je een foto van de bioscoop hebt toegevoegd. 
− Geef aan dat je hoopt dat jouw bijdrage wordt gepubliceerd en  
− leg uit dat je dan kaartjes voor een film krijgt. 
− Eindig je e-mail met een passende slotzin en afsluiting. 
 
 
Let op: de laatste aanwijzingen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
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Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden. Noteer het 
aantal woorden van de inhoud van de e-mail links boven aan de pagina. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels 
gebruikt hebt, maar ook of je e-mail een goedlopend geheel is. Verder 
wordt beoordeeld of je alle (9) elementen van de opdracht hebt 
uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar let op het 
aantal woorden. 
Succes! 
 
 

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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Tekst 1 

 

 
 
LG has become the first major company to launch a location real-time 
tracing gadget – the Kizon – ready for parents to use. 
 Designed for pre-school and primary school children, the Kizon allows 
the child to call their parents’ preconfigured number by pressing a button, 
or accept calls from their parents with the same button. If they fail to press 
it within 10 seconds the device will automatically let the caller listen in to 
the machine’s built-in microphone. 
 Not everyone thinks it’s such a great idea. Privacy group Big Brother 
Watch says LG must make clear how the device’s security system 
guarantees no one other than the parent has access to the child’s 
whereabouts online. 
 And it raises another question: at what age are you preventing your 
children from learning to cope on their own? “New technology has a way 
of throwing up parenting challenges that get right to the heart of the line 
between being responsible for your children and invading their privacy,” 
says Justine Roberts, founder of a support site for parents called 
Mumsnet. 
 
 The Big Issue, 2014 
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Tekst 2 

 
 
Website’s Altered Images Conjure Up a Surreal London 
 
Anna Davis 
 
GUARDSMEN with towerblocks on their heads, the London Eye with pods 
flying in all directions and the ghostly image of St Paul’s Cathedral before 
it was ravaged by the Great Fire of London… These are some of the 
surreal pictures that feature on the Londonist website. It invites its visitors 
to send in digitally altered images of classic scenes in the capital. 
 In the doctored photograph of the band of the Welsh Guards, the 
soldiers appear to have exchanged 
their regular bearskins for a series 
of futuristic Norman Foster “Gherkin” 
office blocks. Another picture 
imagines the view from the 
Millennium Bridge if the original 
St Paul’s Cathedral had not been 
destroyed by the Great Fire in 1666. 
The ghost of the ill-fated building 
rises above the cathedral designed 
by Christopher Wren in 1668. The 
picture’s creator, Matt Brown, said: “My original intention was to 
superimpose the old St Paul’s as though it was really there, but I like the 
ghostly image better.” 
 
 Evening Standard, 2007 
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Tekst 3 

 
Out of the Frying Pan into Attire 
 
By Rebecca Gonsalves 
 

1 When Alexander Beck, 17, went on a shopping 
trip to Cambridge he had no idea that events that 
day would change his life in such a dramatic 
fashion. He was about to enter a bookshop with 
friends when a stranger shouted out to him: 
“Stop, I love your face.” The rather forward 
stranger was a modelling scout, Ceasar Perin, 
who saw something in Beck that he knew would 
be perfect for the world of high fashion. 

2  A month later, the seventeen-year-old put a 
hold on his studies at Newport Free Grammar 
School and threw in the towel at his £6-an-hour 
side-job. He posed for a series of portfolio photos, 
which were sent to international fashion houses. 

3  Mr Perin knew his instincts had paid off as labels clamoured to book 
the new face. The teenager could swap the drudgery of manning the 
deep-fat fryer at his local fish-and-chip shop for a life of international 
glamour as a model. “All the labels, including Gucci, wanted to book Alex, 
but Prada booked him exclusively,” Mr Perin said. After Milan, the scout 
took his protégé to Paris, where he appeared on the catwalk of Dior, as 
well as those of Yves St Laurent, Louis Vuitton, Lanvin, Raf Simons and 
Acne. 

4  A model’s life is something of a change for the low-maintenance 
teenager. He confessed: “I used to get up 15 minutes before my school 
bus would leave and didn’t take time over my appearance. I never thought 
I was good enough to be a model.” 
 
 The Independent, 2011 
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Tekst 4 

 

Yawn if you care 
 
By Fiona Macrae 
 

1 WHEN your friend stifles a yawn as you chat, don’t 
be offended. Instead, take it as a compliment. For 
yawning, far from being a sign of boredom, may 
signal empathy. Scientists believe that contagious 
yawning – yawning after someone else does – is a 
sign of being    7    the first person’s thoughts and 
feelings.  

2  This is the theory of Italian researchers who 
observed more than 100 men and women from four 
continents as they went to work, ate in restaurants 
and sat in waiting rooms. When one of the 
volunteers yawned, the researchers noted whether 
anyone within a 10ft radius ‘caught’ the yawn – that is, yawned within the 
next three minutes. 

3  Their results showed that race and gender had no effect on whether 
the uncontrollable urge to yawn was passed on. But how well the two 
people knew each other did. A reciprocal yawn was most likely to occur 
among family members, then friends, then acquaintances. The 
phenomenon was    8    among strangers. The University of Pisa team 
concluded that contagious yawning is driven by how emotionally close we 
are to someone and so how likely we are to empathise with them. 

4  The researchers claim there are other reasons to link yawning with 
empathy. For instance, we start to ‘catch’ yawns from the age of four or 
five, around the time when we develop the ability to    9    each other’s 
emotions properly. Studies also show that those susceptible to contagious 
yawning are better at inferring what others are thinking from their faces. 
 
 Daily Mail, 2011 
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Tekst 5 

 

Slow TV: Would you watch seven hours of knitting? 
 
based on an article by Brand Barstein   
 

  
 

1 Slow TV – a term used to describe programmes that run for hours without 
much happening – has become a huge phenomenon in Norway. The first 
instance of it was a seven-hour train journey between Bergen and Oslo 
that was televised in 2009. It was viewed by 1.2 million train-loving 
Norwegians. Its sequel, a 134-hour long broadcast of an arctic cruise 
liner’s journey along the Norwegian coast, became such a hit that 
emergency rescuers had to use water cannons to fend off attention-
seekers following the liner in smaller boats. Since then there have been 
several more train journeys, a national firewood night (essentially, hours 
of footage of wood burning) and, most recently, National Knitting Night, in 
which a sheep was shorn and its wool turned into a jumper over the 
course of 8.5 hours. 
 

2 That these unusual programmes are so well-liked might not come as a 
surprise to many. To start, seventy-five percent of Norway’s population 
use state channel NRK’s services at some point during the day. And when 
you consider the country’s fascination with slow-moving winter sports, it 
makes sense viewers would be primed for long-form content. For decades 
it has been commonplace for Norway’s largest channel, NRK1, to 
dedicate up to nine hours every Saturday and Sunday for three 
consecutive months to cross-country skiing and 10,000m ice skating 
competitions. Rest assured, there is plenty of ‘normal’ programming on 
Norwegian television too: talk shows, reality shows, American sitcoms and 
Danish crime series. 
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3 Andreas Sagen is a 31-year-old web developer and a self-professed Slow 
TV fan who watched the 2009 seven-hour train journey twice, once live 
and in repeat online. He believes that the appeal of Slow TV lies in its 
simplicity: “It’s just something completely different than the artificiality of 
most other things on TV. It’s great that the programmes led to a debate 
and a redefinition of what TV can be. It’s very satisfying to see everything 
happening in an unhurried, steady manner,” Sagen says. 
 

4 Also satisfied is Ina Høj Hinden, a public administrator who is another 
huge fan of Slow TV. “When I grew up in the 70s, TV was slow,” Hinden 
says. “In the last few years, the tempo has escalated rapidly and has 
somewhat saturated the market.    13   , it’s nice that some producers are 
taking the time to make programmes which linger a bit longer. There’s a 
lot of respect in dedicating so much time to broadcast something like 
knitting or wood burning.” 
 

5 But there’s definitely an element of    14    to it as well. It clearly appeals 
to a population deeply immersed in the silly nonsense of typically British 
humour. British sitcoms and variety shows have long been popular in 
Norway. Besides, repetitive, time-consuming sports like snooker or test-
match cricket on British television are arguably forerunners to Slow TV. 
 
 bbc.com, 2013 
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Tekst 6 

 

Inky Regrets 
 
based on an article by Imogen Edwards-Jones 
 

1 About 25 years ago I went through my ‘tattoo 
phase’. The swallow came first. I remember 
wandering through the streets of Bristol, 
while I was at university, trying to find a 
small, grubby parlour where a bloke with 
more tattoos than teeth scribbled something 
vaguely resembling a bird on my ankle. I am 
not even sure why I chose a swallow. I’m 
sure it had tremendous significance at the 
time. Or perhaps I thought it looked pretty. 
All I remember is that this, like drinking lots 
of cider and flunking my first-year exams, 
was an act of rebellion. And it was as achingly cool as it was painful. 

2  Back then, in the late Eighties, only the really ‘out there’ had the guts 
to get a daisy on their foot, a dolphin on their heel or a fluoro butterfly on 
their hip that changed colour under the UV lighting at raves. At least, it 
did. Change colour, that is. For what no one tells you about tattoos is that 
no matter how beautiful they look when first done, they fade and shift over 
time. In the end they all turn into sailor blue smudges.    17   , every forty-
something who once fancied themselves a little daring, who did a spot of 
raving or holidayed in Ibiza in 1989, has a symbolic souvenir on their 
body. Half the country’s middle management has a flower on their thigh or 
a musical note on their wrist. These days, tattoos are as common as 
Primark. Everyone is covered in doodles and motifs.  

3  I once thought my tattoos were the height of artistic expression. If I’d 
only known how commonplace my ‘revolutionary’ fashion statement would 
turn out to be. So if you fancy inking the name of your lover up your 
forearm, my advice would be: don’t. I promise you. You may not regret it 
in the morning but in 20 years’ time, when these follies of youth have 
become ugly spots on your body, you will fervently wish you could turn 
back the clock. 
 
 Daily Mail, 2013 
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Tekst 7 

 
The following text is the opening passage of a short story taken from the 
collection Beggars Banquet by British writer Ian Rankin. 
 
 

Window of Opportunity 
AN INSPECTOR REBUS STORY 

 
1  Bernie Few’s jailbreaks were an art. 
2 And over the years he had honed his art. His escapes from prison, his 

shrugging off of guards and prison officers, his vanishing acts were the 
stuff of lights-out stories in jails the length and breadth of Scotland. He 
was called ‘The Grease Man’, ‘The Blink’, and many other names, 
including the obvious ‘Houdini’ and the not-so-obvious ‘Claude’ (Claude 
Rains having starred as the original Invisible Man). 

3  Bernie Few was beautiful. As a petty thief he was hopeless, but after 
capture he started to show his real prowess. He wasn’t made for being a 
housebreaker, but he surely did shine as a jailbreaker. He’d stuffed 
himself into rubbish bags and mail sacks, taken the place of a corpse from 
one prison hospital, squeezed his wiry frame out of impossibly small 
windows (sometimes buttering his naked torso in preparation), and 
crammed himself into ventilation shafts and heating ducts. 

4  But Bernie Few had a problem. Once he’d scaled the high walls, 
waded through sewers, sprinted from the prison bus, or cracked his guard 
across the head, once he’d done all this and was outside again, breathing 
free air and melting into the crowd ... his movements were like clockwork. 
All his ingenuity seemed to be exhausted. The prison psychologists put it 
differently. They said he wanted to be caught, really. It was a game to 
him. But to Detective Inspector John Rebus, it was more than a game. It 
was a chance for a drink. 

5  Bernie would do three things. One, he’d go throw a rock through his 
ex-wife’s living-room window. Two, he’d stand in the middle of Princes 
Street telling everyone to go to hell (and other places besides). And three, 
he’d get drunk in Scott’s Bar. These days, option one was difficult for 
Bernie, since his ex-wife had not only moved without leaving a forwarding 
address, but had, at Rebus’s suggestion, gone to live on the eleventh 
floor of an Oxgangs tower block. No more rocks through the living-room 
window, unless Bernie was handy with ropes and crampons. 

6  Rebus preferred to wait for Bernie in Scott’s Bar, where they refused 
to water down either the whisky or the language. Scott’s was a villain’s 
pub, one of the ropiest in Edinburgh. Rebus recognised half the faces in 
the place, even on a dull Wednesday afternoon. Bail faces, appeal faces. 
They recognised him, too, but there wasn’t going to be any trouble. Every 
one of them knew why he was here. 
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Tekst 8 

 

Ex-gang members help out 
 
adapted from an article by DEAN KIRBY 
 

1 City South Manchester Housing Trust has launched a mentoring scheme 
for girls and young women at risk of being exploited by street gangs. They 
are being partnered with inspiring women who have had previously 
involvement with gangs and have managed to break free. The mentors 
have all faced hardships – from issues with gangs to difficult home lives. 

2  One of the mentors is Cassie Scott, 
who got involved with a gang member at 
16 and later ended up in prison after a 
fight on a night out. She said: “At various 
times in my life I had professionals talk 
to me, to try to help. It was obvious they 
did not have any first-hand experience of 
the type of things I was going through. They couldn’t really relate to me, 
and I couldn’t relate to them. I ended up behind bars and that made me 
finally turn the corner. It was a very dark episode in my life, and I wouldn’t 
want anyone else to have to go through that. I want to help other girls do 
better than I did. If I can help just one person to change their life for the 
better, then I’ll feel I’ve succeeded.  

3  Dave Power, chief executive of City South Manchester Housing Trust, 
said: “In some neighbourhoods across Manchester, girls grow up 
surrounded by gang culture. It’s sometimes hard to avoid getting drawn in. 
Girls in gangs don’t always see themselves as victims. They feel included 
and ‘protected’ by the gang. By providing them with positive role models, 
often from the same neighbourhoods, we hope to give the girls the 
courage and awareness to break away, and put their lives on a different 
path.” 
 
 Manchester Evening News, 2012 
 

Pagina: 468Voor 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).



 

 GT-0071-a-16-2-b 11 / 14 lees verder ►►►

Tekst 9 

 

Store Keeps Shoppers in the Dark 
 

1 Venturing into a clothes shop beloved by 
teenagers can often be like entering a 
different world for adults, and the 
experience is all the more bewildering for 
those dragged into Hollister, a US fashion 
chain. The stores are so dimly lit that 
parents have complained of tripping over 
tables, bumping into fellow shoppers, and 
being unable to see any of the clothes. 

2  Linda Watson, 51, a mother from Sutton Coldfield, was unable to find 
her teenage daughter in one of Hollister’s stores: “I went to look 
somewhere else and I just couldn’t find her when I turned around because 
it’s so dark. I had to come out and phone her,” she said. Even younger 
shoppers are unconvinced. Mrs Peach’s 19-year-old daughter, Charlotte, 
a student, said: “You can’t see the prices and you keep bumping into 
people or tables.” Jess Hanna, a 20-year-old from Coventry, added: “It 
makes it so confusing: we went to buy something and then when we got to 
the till it was a completely different price to what we thought.” Nick Bull, 
30, from Birmingham, summed up his experience of the store: “I can’t see 
the sizes, I can’t see the prices, I can’t see the till: I can’t see the point.” 

3  A spokesman for the company declined to comment but one worker 
said: “It creates an atmosphere that allows you to come in and hang out 
while finding some cool clothes. It gives a type of casino feel, where 
people can get lost in a club-like environment, people relax, and hopefully 
   27   .” 

4  And it works. Despite the economic depression, Hollister is a retailing 
success story. It opened its first British store in 2008 and now has 22, with 
more to come. Good-looking young people are approached in the street to 
become sales assistants – although they are described as “models” – and 
shirtless men are employed to welcome customers through the doors. 
Shoppers are made to queue outside in an effort to make the brand 
appear more desirable. 
 
 The Daily Telegraph, 2011 
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Tekst 10 

 
 

Guardian Witness 
 
Share a photo of the best movie theatre in your area and tell us in about 
100 words why you love it. We’ll create a gallery of the best cinemas on 
the Guardian site. 
 

  
Phoenix Picturehouse in Oxford – your favourite cinema? 
 
What makes a great cinema? A varied programme? Comfortable seating? 
Attractive decor? Polite and dedicated staff? 
 
For the last couple of years readers have been telling us about their 
favourite cinemas for our Cine-files series – and we’d like to hear about 
more film theatres, wherever they are in the world. 
 
In the first ever Guardian Film Awards, we’re asking readers to vote for 
their favourite cinema – and we’d also like to see pictures of the ones you 
love the most. Send us your cinema photos and include as much 
information about the venue as you can – website, description and 
everything else you can think of. We’ll feature the best in an online 
gallery. 
 
Send your entry to: guardianwitness@guardian.com 
 
Guardian Witness is the home of user-generated content on the Guardian. 
Contribute your pictures and stories, and browse news, reviews and 
creations submitted by others. Posts will be reviewed prior to publication 
on Guardian Witness, and the best pieces will feature on the Guardian 
site. 
 
 guardian.com, 2014 
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Tekst 11 

 
 
Gnome is Where the Heart is? 
 
Although we at ASA1) deal with over 30,000 complaints a year, even we 
are surprised sometimes by the reaction that an ad can provoke. This was 
certainly the case when a recent TV ad by IKEA featuring garden gnomes 
prompted nearly 50 complaints that it was offensive, unsuitable for 
children, frightening, violent and encouraged anti-social 
behaviour. 
So what did the ad contain to prompt such concerns? 
The ad featured a couple clearing out the old furniture 
and ornaments from their garden. As they did so they 
were confronted by an increasingly combative army of 
gnomes that tried to prevent them from replacing the old 
(them) with the new. Several gnomes were featured 
being smashed and broken and the ad finished with the 
tagline “Make more of your garden. Say no to gnomes”. 
As a starting point, we take all the complaints we receive 
seriously. However, just because an ad has prompted a negative reaction 
amongst some viewers does not mean that we will automatically 
investigate. In fact, the Advertising Code even states that ads may be 
distasteful without necessarily breaking the rules on harm and offence. 
We didn’t take any further action on this occasion. While we appreciated 
that the ad would not be to everyone’s taste we thought it was clearly 
fanciful and light-hearted. We also didn’t share the view that it would 
encourage or condone violence or anti-social behaviour. 
While ensuring ads do not cause serious or widespread offence is very 
important, particularly when it comes to protecting children, we have to be 
proportionate and judge accepted standards. It is not our role to act as 
censor. The garden gnome ad is a case in point.  
 
 asa.org.uk, 2013 
 

 
 

noot 1  ASA = Advertising Standards Authority: een onafhankelijk instituut dat toeziet of 

bedrijven zich aan de advertentieregels houden. 
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Tekst 12 

 
 
‘Copycat Attack’ 
 
 
A pensioner is blaming 
Jeremy Clarkson, the Top 
Gear presenter, after thugs 
tipped her three-wheeled 
Reliant car on its side. 
 Barbara Wilkes, 67, 
opened her curtains to see 
her car leaning against a 
fence in her driveway. 
 Mrs Wilkes believes it 
was a ‘copycat’ attack after 
a recent episode of the 
BBC’s Top Gear showed 
Clarkson tipping over a 
Reliant Robin every time 
he drove round a corner. 
 She said: “It’s like 
showing a burglar how 
easy it is to steal from a 
house. I feel like sending Clarkson the bill for the damage. I feel he is 
partly responsible. I’m devastated and heartbroken.” 
 Mrs Wilkes, a retired teaching assistant, of Thurmaston, Leicester, 
bought her red Reliant Rialto, which replaced the Reliant Robin, in 1988. 
Earlier this month, Barry Cloughton, 78, of St Austell, Cornwall, claimed 
vandals who had flipped over his Reliant Robin were copying the same 
Top Gear stunt. 
 The BBC said: “We do not condone these activities.” 
 
 The Daily Telegraph, 2010 
 
 

einde  
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Beantwoord alle vragen en maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C 

 
 5 A B C D 

 
 

 6  ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 4 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 
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Tekst 5 

 
 10 A B C D 

 
 

 11 A B C D 
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 13 A B C 

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C 

 
 

 18  ..................................................................................................................  
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Tekst 7 

 
 19 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
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Tekst 8 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 
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Tekst 9 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27 A B C 

 
 28 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 

Tekst 10 
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Tekst 11 

 
 30 A B C D 

 
 

Tekst 12 

 
 31 A B C D 
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Schrijfopdracht 

 
 32  

guardianwitness@guardian.com 
 
 
Dear Sir/Madam, 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidsopdrachten worden 
3 beoordelingscategorieën onderscheiden: taalgebruik, inhoud en communicatieve 
effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de scorepunten. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 B 
 
 

Tekst 2 
 

 2 B 
 
 

Tekst 3 
 

 3 B 
 

 4 C 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 1 
The teenager (alinea 3) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 4 
 

 7 C 
 

 8 A 
 

 9 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5 
 

 10 B 
 

 11 A 
 

 12 maximumscore 1 
(its) simplicity 
 

 13 C 
 

 14 A 
 
 

Tekst 6 
 

 15 B 
 

 16 A 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 2 
voor antwoorden met de volgende strekking: 
• Ze/De tatoeages worden lelijk 1 
• (Bijna) Iedereen heeft ze/tatoeages / Tatoeages zijn heel gewoon 1 
 
 

Tekst 7 
 

 19 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 20 maximumscore 1 
(alinea) 5 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
om Bernie Few op te wachten/te arresteren / om te wachten tot Bernie Few 
kwam 
 
 

Tekst 8 
 

 22 A 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 1 
They feel (alinea 3) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 9 
 

 25 B 
 

 26 A 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 10 
 

 29 maximumscore 1 
de eerste / 1ste / voor het eerst 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 11 
 

 30 B 
 
 

Tekst 12 
 

 31 A 
 
 

Schrijfopdracht 
 

 32 maximumscore 12 
1 noemen naam, geslacht, leeftijd en land/nationaliteit 
2 opdracht gekregen van docent/in Engelse les 
3 schrijven dat je graag naar de film gaat 
4 favoriete bioscoop en locatie ervan geven 
5 en twee redenen die fijn zijn aan deze bioscoop (eigen inbreng 

toegestaan) 
6 schrijven dat foto is toegevoegd 
7 hoop uitspreken dat de bijdrage geplaatst wordt 
8 uitleggen dat dit kaartjes voor een film oplevert 
9 passende slotzin en afsluiting 
 
 

5 Inzenden scores 
 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito. 

 
 

6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 The Big Issue, 2014 
tekst 2 Evening Standard, 2007 
tekst 3 The Independent, 2011 
tekst 4 Daily Mail, 2011 
tekst 5 bbc.com, 2013 
tekst 6 Daily Mail, 2013 
tekst 8 Manchester Evening News, 2012 
tekst 9 The Daily Telegraph, 2011 
tekst 10 guardian.com, 2014 
tekst 11 asa.org.uk, 2013 
tekst 12 The Daily Telegraph, 2010 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 12 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Taalgebruik Beoordeel op 

− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters 
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en 
woordgebruik meestal 
ernstiger/storender dan grammaticale 
fouten. De volgorde waarin de te 
beoordelen aspecten hiervoor genoemd 
zijn, is maatgevend voor het gewicht 
van de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke score is 
hier dus altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is terug te 
vinden. (Zie het overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
  9 elementen 2pt 
  8 elementen 1pt 
  7 of minder 0pt 
 

Communicatieve 
effectiviteit 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer gericht 

schrijft, dus echt communiceert en 
niet ‘slechts’ de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt voor een 
samenhangend en goed lopend 
geheel, o.m. door correct gebruik 
van verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen voor een 
correcte indeling in alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-toen-
stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op taalfouten. 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
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Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB Het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 3 criteria: 
N.B. Indien een leerling een geheel andere e-mail schrijft dan gevraagd en/of de punten 
die in de e-mail verwerkt moeten worden niet volgens de opdracht uitwerkt, dienen géén 
scorepunten voor taalgebruik en communicatieve effectiviteit te worden toegekend. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
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COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de e-mail. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een e-mail die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede e-mail die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 12 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr 
Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimenten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bijde beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 

Pagina: 491Voor 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).



 

 GT-0071-a-16-2-c 13 lees verder ►►► 
 

Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 minutes 
before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     12 
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2 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and 
a beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 
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Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the 
travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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SCORELIJST   N.B. MAAK KOPIEËN VAN DIT FORMULIER ALS U MEERDERE KLASSEN HEEFT 

 
SCHRIJFVAARDIGHEID   NAAM DOCENT: 
ENGELS GL en TL 2016 tijdvak 2   KLAS: 
 
Nummer 
kandidaat 

Naam  
kandidaat 

Taal- 
gebruik 
 
(score x 2) 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de kandidaat 
heeft uitgewerkt. Zet de behaalde score in de kolom 
hiernaast. 

9=2   8=1    7=0 

Inhouds-
elementen 
 
 
 
Max 2 

Communi- 
catieve 
effectiviteit 
 
 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 12 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9    
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 VERVOLG     KLAS: 
 

Nummer 
kandidaat 

Naam  
kandidaat 

Taal- 
gebruik 
 
(score x 2) 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de kandidaat 
heeft uitgewerkt. Zet de behaalde score in de kolom 
hiernaast. 

9=2   8=1    7=0 

Inhouds-
elementen 
 
 
 
Max 2 

Communi- 
catieve 
effectiviteit 
 
 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 12 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9    
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 Examen VMBO-GL en TL 

2015 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 29 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 18 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 maakt deze expeditie naar Mars een onaantrekkelijke onderneming, 

volgens de schrijver? 
A de gebrekkige financiering 
B de landing 
C de ruimtewezens 
D de spanning 
E de straling onderweg 
F de verveling 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 ‘Contamination incident’ 

 Welke gebeurtenis heeft er precies plaatsgevonden? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 
 

Tekst 3 

 
1p 3 ‘Learning Greek to Improve your English’ (titel) 

 In welke zin wordt uitgelegd waarom dit werkt? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
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Tekst 4 

 
1p 4 De volgende drie alinea’s van tekst 4 staan hieronder, maar niet in de 

juiste volgorde. 
 Schrijf de letters in de juiste volgorde op in de uitwerkbijlage. 
 
[a] The club approached the Queen’s Swan Marker for permission to 
remove ‘Hissing Sid’, his mate and his six young from the area. The 
application was approved but the club had to wait until the angry swan’s 
cygnets grew, before they could move the family. Six canoeists then 
formed a barrier across the river to round up the birds. The swans were 
placed in special bags and driven to the isolated Gallows Hill Quarry, 
where they have been living in peace ever since. 
 
[b] The swan’s violent behaviour had become even worse over the past 
year, however, and in March it attacked a 13-year-old girl. The teenager 
almost drowned after the ferocious swan capsized her canoe using its 
long wings. The incident forced the local canoe club to seek expert help to 
stop attacks by the bird, which enjoys protection from the Queen.  
 
[c] The vicious bird used his powerful wings to attack hundreds of rowers 
and canoeists on the River Chelmer in Chelmsford, Essex, his home for 
the past two decades. The swan would patrol the busy river terrorising 
users on a daily basis, by flapping his wings or pecking holes in boats.  
 
 

Tekst 5 

 
2p 5 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is 

volgens de tekst. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 De British Film Industry heeft nieuwe films van Hitchcock ontdekt in 

Hertfordshire.  
2 De British Film Industry voorziet de oude Hitchcock films van geluid. 
3 Stomme films werden vroeger zelden bewaard. 
4 Films zonder geluid werden gemaakt van kostbaar materiaal. 
 

1p 6 Kies bij    6    in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A As a result 
B In the meantime 
C Nevertheless 
D On top of that 
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Tekst 6 

 
1p 7 Kies bij    7    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A cut away 
B identified 
C injected 
D wrapped up 
 

1p 8 Kies bij bij    8    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A As well as 
B Contrary to 
C Rather than 
 
 

Tekst 7 

 
1p 9 ‘the flash of insight’ (paragraph 1) 

 In welke alinea wordt de gebeurtenis die dit veroorzaakte beschreven? 
Noteer het nummer van deze alinea. 
 

1p 10 What point is made in paragraph 2? 
A Linda hardly ever sees her relatives now she is an aid worker. 
B Linda has lost all her belongings after a nasty divorce. 
C Linda is happy with the way in which her life has changed. 
D Linda started a new job when her children were old enough. 
 

1p 11 Kies bij    11    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A dissatisfied 
B needed 
C overqualified 
D underpaid 
 

1p 12 What can be concluded from paragraph 4? 
A Linda actively approached international celebrities to get more media 

attention. 
B Linda and her daughter have worked on commercial projects all over 

the world. 
C Linda is good at persuading companies to support organisations for 

people in need. 
D Linda only works for projects in countries that have reliable political 

leaders. 
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1p 13 ‘The real test came in 2004’ (paragraph 5) 
What is meant by ‘the real test’? 
A confronting the local inhabitants with what could be improved 
B trying to interest the right parties into rebuilding a destroyed area 
C using comedy to lighten up the lives of hungry children and orphans 
D working in a disaster zone where urgent help is needed 
 

1p 14 What becomes clear from paragraph 6? 
A Linda believes many people in the UK live superficial lives. 
B Linda thinks her friends feel threatened by her achievements. 
C Linda’s lifestyle is healthier than that of the average Briton. 
D Linda’s relatives want her to come and live in the UK again. 
 

1p 15 How is Linda presented in this article? 
A as irresponsible and restless 
B as quick and impulsive 
C as skillful and admirable 
D as strict and inflexible 
 
 

Tekst 8 

 
1p 16 Which of the following is said in paragraph 1? 

The present garbage situation in Bali 
A is causing major traffic problems on the island. 
B is putting people’s well-being and income at risk. 
C is the result of floods and unforeseen high tides. 
D will improve only if local people take action. 
 

1p 17 What becomes clear from paragraph 2? 
A Many tourists do not realise how much garbage they leave behind on 

the island. 
B Other countries in the region have better ways of disposing of their 

waste. 
C The local inhabitants are fed up with the present political situation. 
D The writer went to Bali with the purpose of learning more about green 

issues. 
 

1p 18 Which of the following characterises the work described in paragraph 3? 
A It is dirty but challenging. 
B It is inefficient but cheap. 
C It is simple but risky. 
D It is tough but effective. 
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2p 19 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet in 
overeenstemming is met de inhoud van alinea 4. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Yuyun Ismawati begon een afvalverwerkingsbedrijf, omdat ze geen 

ander werk kon vinden. 
2 De boer die eerst betaalde voor afval, krijgt er nu geld voor. 
3 Het project van Yuyun Ismawati is erop gericht om toeristen bewuster 

te maken van het milieu. 
4 De hotels moeten afval dat niet hergebruikt kan worden, zelf 

verwerken. 
 

1p 20 ‘proving the point.’ (alinea 6) 
Waarnaar verwijst deze uitspraak? 
A ‘This is the green economy in action’ (alinea 5) 
B ‘It is very basic but it succeeds.’ (alinea 5) 
C ‘And even then it may not work.’ (alinea 5) 
 
 

Tekst 9 

 
1p 21 What becomes clear about the Loch Ness myth from paragraph 1? 

A It could be exploited more extensively than is now the case. 
B It gives a financial boost to the local tourist industry. 
C It has been a source of inspiration for important artists. 
D It is a fake story made up for marketing purposes. 
 

1p 22 What point is made by Jonathan Downes in paragraph 2? 
A People love the idea of a monster that has been alive since prehistoric 

times. 
B Stories about the monster are so old that there must be some truth in 

them. 
C The people who report having seen the monster all describe it in 

identical terms. 
 

1p 23 Which of the following is in line with what is said about the monster in 
paragraph 3? 
A It has never been researched properly. 
B It is rather doubtful that it ever existed. 
C Traces of it keep coming to the surface. 
 

1p 24 Kies bij     24    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Consequently 
B For example 
C Nevertheless 
D On top of this 
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1p 25 What becomes clear about Shine in paragraph 5? 
A He has a theory about the cause of the sightings he wants to explore. 
B He is convinced the Loch Ness monster is just a man-made fantasy. 
C He is trying to rescue a particular type of fish from becoming extinct. 
D He thinks the lake is full of wildlife that is completely unknown to us. 
 

1p 26 “You can’t kill this legend with science.” (end of paragraph 5) 
What does Shine want to make clear with this remark? 
A It is clear that the monster can hide itself from being found by 

scientists. 
B It is impossible to find scientific proof that explains why people believe 

in legends. 
C People will believe in the legend even if a scientific explanation to the 

contrary is found. 
D The scientists who want to study the monster are interested in 

capturing it alive. 
 
 

Tekst 10 

 
1p 27 Als vrijwilliger werken is goed voor je ontwikkeling.  

 Welke zin in de tekst maakt dit duidelijk? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 
 

Tekst 11 

 
2p 28 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist 

is volgens de tekst.  
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Leopold Wrobel zei dat hij zijn buren alleen maar probeerde te 

vermaken. 
2 Er was duidelijk bewijs dat de gebeurtenissen regelmatig 

plaatsvonden. 
3 Volgens de advocaat van de verdediging was het fluiten voor de hond 

bedoeld. 
4 Eén van de slachtoffers vertelde dat ze allemaal nare dromen had. 
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Tekst 12 

 
1p 29 Wat wordt duidelijk over ‘Jungle Woman’ (titel)? 

A Ze heeft voor een wetenschappelijk onderzoek jarenlang alleen in het 
oerwoud geleefd. 

B Ze is de laatste die nog de taal spreekt van een volk dat in het 
oerwoud leefde. 

C Ze kon na een leven in het oerwoud niet meer onder de mensen 
wonen. 
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Schrijfopdracht 

 
12p 30 Inleiding 

Op een informatieavond op school krijg je een folder van VSO/ICS (zie 
tekst 10). Door de enthousiaste verhalen van de vrijwilligers die je de 
folder hebben gegeven, denk je erover je aan te melden.  
Je hebt echter nog wel wat vragen. Je wilt graag informatie over hoe lang 
je in het buitenland bent. Bovendien wil je weten in wat voor een soort 
verblijf je terecht gaat komen: gastgezin, jeugdherberg, tent? Je vraagt je 
af of er nog een bijeenkomst is voor vertrek. Jij wilt namelijk wel graag de 
mensen met wie je samen gaat werken van tevoren ontmoeten. 
Je schrijft een brief naar VSO/ICS. Datum, adres en aanhef staan al 
voorgedrukt in de uitwerkbijlage. Je eigen adres hoef je niet toe te 
voegen. Denk wel aan een afsluiting! 
 
Opdracht 
Schrijf je brief en gebruik de informatie uit bovenstaande inleiding bij het 
uitwerken van de volgende 9 punten: 
 Stel jezelf voor (naam, jongen/meisje, leeftijd, land). 
 Maak duidelijk hoe je over VSO/ICS hebt gehoord en 
 schrijf waarom je geïnteresseerd bent. 
 Geef aan dat je nog wel wat vragen hebt. 
 Vraag hoe lang je van huis zult zijn en 
 naar de accommodatie waarin je terecht gaat komen. 
 Informeer naar een bijeenkomst vooraf en 
 leg uit waarom je zo’n bijeenkomst belangrijk vindt. 
 Eindig je brief met een passende slotzin en afsluiting. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres, 
en aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de inhoud van 
de brief links bovenaan de pagina. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels 
gebruikt hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder 
wordt beoordeeld of je alle (9) elementen van de opdracht hebt 
uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar let op het 
aantal woorden. 
Succes! 
 

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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Bijlage VMBO-GL en TL 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 

 
Life on Mars 
 
American billionaire Dennis Tito has plans to 
send a couple on a mission to Mars. Tito 
and his team don’t want just any couple on 
this 501-day return trip to the planet. They 
want two peas in a pod: the ideal candidates 
would be people who can cope with being 
together all the time, for about a year and a 
half, in a confined space.  
 
And there will be no distractions. The 
facilities will be very basic in order to save 
money. For the same reason, there is no landing on the cards. So you will 
go all the way to the Red Planet and back, without ever leaving your 
spaceship. No leg-stretching stroll, no glorious holiday snaps by your 
Martian sandcastle to show the family, no ‘meet the neighbours’! 
 
Is there any excitement left in this trip? After the fun of the first week in 
space, all you’ll have around is your partner. The risk of flying in the face 
of danger under such precarious conditions is that when radiation 
overexposure gets you, you’ll be long dead... of boredom! 
 
I’m passionate about space and sci-fi things. When I was a kid, I wanted 
to be an astronaut. But the journey to adventure has to be a bumpy ride. If 
I’m sent to Mars, I want to go with a total stranger. The more alien the 
better. Each mind, each personal history, is like a planet and I would have 
all that to discover on my way to Mars. It is the unknown that is exciting! 
I would want to go to space with my own alien on board. 
 
 bbc.co.uk, 2013 
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Tekst 2 

 

 
 

CONTAMINATION 
INCIDENT 
UPDATE 

 
Tuesday 24th April 2007 

 
Following the sewage discharge, from Seafield 
(Edinburgh), water samples have been taken 
from along the East Lothian coast to give an 

indication of the level of contamination. 
 

Until we have issued further information 
please: 

 

 ● Avoid contact with the water 
● Stay above the high tide mark 
● Do not let your pet go into the water 
● Do not touch or take away rocks, 
 shell or beach debris 

 

 
IT IS IMPORTANT THAT AFTER 

VISITING THE BEACH YOU WASH 
YOUR HANDS THOROUGHLY 
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Tekst 3 

  
Learning Greek to Improve your English 
 
AS if English wasn’t proving hard enough for them, pupils at primaries are 
to face the challenge of ancient Greek. 
 Some 13 schools in Oxford will begin lessons designed to improve 
their English. Dr Lorna Robinson, who helped bring Latin back to state 
schools, believes ancient Greek is destined for success. 
 ‘It will provide a clear and fascinating basis for grasping the  
complexities of English grammar,’ she told the Times Educational 
Supplement. ‘People can be discouraged by the idea of learning a 
language that has a different alphabet. Actually, we’ve found that, while 
the different alphabet does add an extra dimension, it’s one that people 
take to quickly.’ 
 Sue Widgery, the head of a primary school in East Oxford, said: ‘The 
Latin classes we did were surprisingly successful. A lot of our children 
know two languages or maybe three. They are used to working with 
different texts.’ 
 
 
 Daily Mail, 2010  
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Tekst 4 

 

Angry Swan Named ‘Hissing Sid’ Evicted 
 

 
 
1 AN AGGRESSIVE swan known as ‘Hissing Sid’ has been evicted from 
 its riverbank home and moved almost 40 miles away after a series of 
 attacks including one that almost caused a teenage girl to drown. 
 
2 … 
 
3 … 
  
4 … 
  
 Daily Telegraph, 2010 
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Tekst 5 

 

Rescue the Hitchcock 9 
 
By Kathryn Hadley 
 
The British Film Industry (BFI) has 
launched a major project to preserve nine 
of Hitchcock’s surviving silent films to their 
original 1920s versions. 
 
Alfred Hitchcock (1899-1980) directed ten 
silent films during the 1920s, nine of 
which have survived and are currently 
preserved in the air-locked film vaults of 
the National Film Library in Berkhamsted, 
Hertfordshire. Most early silent films were 
destroyed when talkies were introduced at the end of the 1920s. The 
cellulose nitrate film on which they were produced was often melted down 
for its silver content.     6   , they were dangerous to store as the nitrate 
was very easily flammable. It is remarkable that Hitchcock’s silent films 
have survived – only his second film The Mountain Eagle (1926) has been 
lost. 
 
The BFI National Archive recently launched a major campaign to keep all 
nine surviving films in their original versions. The project is the biggest 
single undertaking in the archive’s history. The films will be shown to the 
public in London in the summer. 
 
 historytoday.com, 2011 
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Tekst 6 

 

Rhinos’ Feet 
 

1 The secret of how rhinos carry 
their huge bodyweight on such 
stumpy feet is being 
investigated by scientists keen 
to make life easier for animals 
in captivity. They often have 
problems with their feet and 
though keepers can ease the 
pain by trimming them, more 
knowledge is needed to ensure 
critical pressure points aren’t 
being    7   . 
 

2 Rhinos have just small feet with three toes which are spread evenly 
across the foot. Little is actually known about the mechanics of how 
rhinos’ feet are able to bear their heavy weight on such a small surface 
area. To help unravel this mystery a team from the Royal Veterinary 
College (RVC) in London has trained rhinos to walk over a sensor board 
with electronic pressure pads and through a thin passageway. The sensor 
board then measures where in their feet the rhinos put most pressure. 
   8    having health benefits for animals with sore feet, understanding how 
these huge animals deal with their weight could help people to design 
load-bearing structures, such as vehicles or buildings. 
 
 dailymail.co.uk, 2012 
 

Pagina: 512Voor 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).



 

 GT-0071-a-15-1-b 8 / 16 lees verder ►►►

Tekst 7 

 

I’ll Travel Anywhere 
 
By Lucy Benyon  
 

1 MANY women experience a moment of 
clarity that inspires them to make a life 
change. For Linda Cruse, the flash of 
insight occurred 15 years ago during a 
terrifying incident. Since then the 53-year-
old former sales representative has 
transformed her life. The mother of two has 
become an aid worker in some of the most 
extreme places on earth. 
 

2 Linda became a single parent in her late 
20s. She once shared a family home in 
Bristol with her children, Gail, 31, and 
Graham, 29, but now Linda owns nothing 
but a battered blue suitcase and a few 
personal possessions. Yet what she lacks in material goods she makes up 
for in conviction. “I have absolutely no regrets,” she says. 
 

3 Energetic and passionate, Linda embodies optimism and strength but she 
has not always been like that. “I used to be pretty negative,” admits Linda. 
She had a job as a sales representative in a pharmaceuticals company. 
The money was good but she felt    11   . Then late one night she was 
driving on the motorway when she suddenly lost her sight. Luckily she 
made it to a layby. “I thought I might die and I made a vow to myself if 
I survived, I would change my life,” says Linda. After a couple of hours her 
sight returned as unexpectedly as it had disappeared. She has since 
discovered that temporary blindness can be caused by stress. From that 
moment on she banished all negative influences from her life. 
 

4 When her daughter went on a gap year to work on an aid project in rural 
China, Linda went to visit and wanted to get involved. A year later, when 
Linda was 40, she got in touch with a charity called Project Trust. She 
was sent to southern China as a volunteer teacher. Before long she 
gained a reputation for creating strong links between big businesses and 
small local charities. After China she moved on to projects in Nepal and 
Tibet where she was granted a private audience with the Dalai Lama. 
Later, Prince Charles visited a project for Tibetan refugees that she had 
pioneered. 
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5 The real test came in 2004 when the Asian tsunami struck. Linda travelled 
to a refugee camp in the beleaguered Thai region of Khao Lak but the first 
few hours were so horrifying she wondered if she could bear to stay. 
“There was a smell of destruction with grief and fear everywhere I looked,” 
recalls Linda. “The mood was of mass hysteria.” Her first priority was to 
break the chain of misery in the camp so she arranged for a magician and 
circus to come over from the UK to give the children the chance to feel joy 
again. Linda stayed for two years, helping launch new businesses and 
organizing for Thai fishermen to learn how to build new boats.  
 

6 Spending her time amid such hardships and suffering made it harder for 
Linda to visit the UK. She says: “I try not to be judgmental but people here 
do take a lot for granted.” Her own family, which includes two grandsons, 
is still important to Linda. She tries to visit her children every three months 
and stays with her parents in Bristol when in the UK. Not everyone 
understands why she has chosen such a nomadic lifestyle. She has 
suffered from dysentery, exhaustion and been forced to live without 
running water or shelter. Yet she has forged the most incredible 
friendships and feels intense satisfaction from helping people in dire need. 
She now wants more people to get involved in international projects and 
has launched her own organization, Be The Change, to bring business 
leaders and charities together. 
 

7 As for her own future, Linda has no desire to return to the life she left 
behind. “I will go wherever I am needed,” she says. “I have told my 
children I will keep going until the day I die. I want a traditional Tibetan 
burial and for my body to be left on a mountainside.” Until then, this 
amazing woman will continue to fly high. 
 
 www.express.co.uk, 2012 
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Tekst 8 

 

How to Make the Most of Rubbish 
 
By Geoffrey Lean 
 

  
The green economy at work: 400 jobs have been created via the recycling 
scheme on Bali, which has been extended to Java 
 
 
(1)  It’s known as the ‘Island of the Gods’, but it’s sinking under a rising 
sea of rubbish. You see garbage almost everywhere in Bali: on the 
beaches, dumped by roadsides, clogging rivers and streams and blocking 
drainage channels. This has got so bad that it is threatening not only 
people’s health, but also that of the economy: two thirds of tourists 
surveyed said that it would prevent them from coming back. But, still, little 
is collected, and rubbish tips are overflowing. 
(2)  And yet, on a disused pig farm not far from the main tourist beaches, a 
rubbish revolution is under way; it is spreading throughout Indonesia, and 
could have a bearing all over the Third World. I discovered it in between 
meetings of the world’s environment ministers on the island last week. 
I visited Bali to find out more about how to tackle environmental problems  
and watch the green economy at work. So I decided to trace what 
happened to the contents of my hotel room wastepaper basket. 
(3)  Beneath the corrugated iron roof of an open-ended old pig shed – 
amid hundreds of hungry birds – workers were painstakingly hand-
separating paper, plastics, glass, aluminium, food scraps, vegetable 
matter and other material that can be used again, leaving only the 
leftovers to go into the island’s elementary waste disposal system. Every 
week, 140 lorryloads of waste arrive. Only 10 leave carrying real rubbish. 
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(4)  I was shown the operation by Yuyun Ismawati, who started it 12 years 
ago, then in her early thirties. An environmental engineer, designing water 
supply systems for wealthier areas, she decided to switch to working with 
the poor and picked garbage ‘because no one else wanted to touch it’. 
She found the pig farmer was paying hotels for their waste – five-star food 
scraps for his animals – and persuaded him that recycling it would be 
more profitable. Now 25 hotels – including mine – pay him to take their 
garbage away. Almost all is recycled: food scraps are bought by pig 
farmers and grass clippings and other vegetation is composted, and 
mostly returned to the hotels for flowerbeds. 
(5)  This is the green economy in action, providing new employment for 
those that need it. It is very basic but it succeeds. If you want a hi-tech 
solution in a developing country, you will wait and wait and wait until you 
get the money, or big donors to fund it. And even then it may not work. 
(6) A big blue machine, provided by the local government to process the 
waste, stands idle in a corner, proving the point. The electricity needed to 
power it costs too much: human energy is cheaper, and employs more 
people.  
(7)  The scheme was the first of its kind in Indonesia. Ms Ismawati has 
since established six more. No wonder she won the world’s biggest prize 
for grassroots green activists, the Goldman Award, last year. 
 
 Daily Telegraph, 2010 
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Tekst 9 

 

The Murky Attraction of the Loch Ness Monster 
 

1 Many scientists have spent decades studying the loch best known for a 
creature affectionately known as ‘Nessie’. Why does this mythical monster 
hold such fascination for so many people? Willie Cameron, an expert on 
the Highland tourism market, says about one million people visit Loch 
Ness and the surrounding area every year, with the value to the economy 
worth about £25m. And he says most of them are attracted by the 
phenomenon of the Loch Ness monster. “Loch Ness has become a brand 
as big as Elvis Presley, Madonna and Coca-Cola,” he says. So when did 
the Loch Ness monster gain such mythical status, and what is the 
fascination with finding it? 
 

2 Jonathan Downes, director of the Centre for 
Fortean Zoology, says the legend of the monster 
dates back to the 6th century, but it was not until 
the 1930s that it really took off. Since then there 
have been more than a thousand people 
insisting they have seen creatures in Loch Ness. 
Most descriptions of encounters lend themselves 
to either the theory of a multi-humped sea 
serpent or a long necked dinosaur. “People like 
to think of it as a giant Jurassic reptile. I think 
people find the idea of a 21st century monster, a 
survivor from the age of the dinosaurs, 
irresistibly romantic,” says Downes.  
 

3 Downes continues: “The odd thing about the Loch Ness monster is that 
although it is ‘the most iconic mystery creature’, it is actually the one with 
the least amount of evidence of it being real. So-called physical evidence 
has turned out to be hoaxes. Footprints turned out to have been made by 
a stuffed hippo or stuffed elephant, and a ‘monster body’ that washed up 
in 1972 turned out to be a dead elephant seal.” 
 

4 Scientist Adrian Shine has first-hand experience of how unreliable 
sightings can be. Shortly after he arrived in Loch Ness in the 1970s, he 
rowed out on the lake. “Suddenly there it was – the classic profile of a 
large hump and then I saw a half-submerged head which seemed to be 
moving.” He excitedly began snapping pictures but soon realised that it 
was nothing more than a strange-shaped rock sticking out of the water. 
“That was when I realised that if I couldn’t trust my own eyes I shouldn’t 
necessarily trust anybody else’s.”    24   , Shine says it is hard to dismiss 
‘the honesty and volume’ of eyewitness testimony of the Loch Ness 
monster. 
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5 Shine is still hoping to find out what is behind the mystery and says the 
beauty of the monster myth is that no one can disprove it, short of 
draining the loch. “It could be the Atlantic Sturgeon, a fish that is known to 
grow over 4m long and has reptilian scaled plates along its back. It could 
very easily have swum into the loch, been spotted and left again leaving 
nothing behind save an enigma. But even if I do manage to prove it was a 
sturgeon, I am under no illusion that it will bring an end to the mystery of 
Nessie. You can’t kill this legend with science.” 
 
 bbc.co.uk, 2012 
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Tekst 10 

 

VSO ICS:  
What’s Involved 
 
VSO ICS is a development 
programme that brings together  
16 to 25-year-olds from all 
backgrounds to fight poverty in 
overseas communities. You don’t need cash, skills or qualifications to 
take part in ICS – just the ambition to make a difference.  
 
Each programme is designed to bring about lasting change for poor 
communities and, as an ICS volunteer with VSO, you will get the 
opportunity to contribute directly to this change. All the countries we send 
volunteers to have specifically requested to be involved as they recognize 
the unique contribution young people can make to the development goals 
of the VSO partners in that country. 
 
You will work in groups with young volunteers from the country you’re 
based in, in groups of between 5 and 20. You will work on a range of 
issues including education, youth leadership, access to health care and 
climate change. If we can, we try and match your placement to your 
interests. However, our placements are designed around what the 
community needs, rather than our volunteers’ preferences. Still, you’ll 
come away with a new awareness of different cultures, and will develop 
valuable skills and have an opportunity to make a practical contribution 
where it’s needed most.  
 
When you return home, we will support you to carry out a project to share 
your experiences and to encourage others to take action against poverty.  
 
For more information, write to VSO/ICS, 100 London Road, Kingston upon 
Thames, Surrey, KT2 6QJ, United Kingdom 
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Tekst 11 

 

Addams Family Tune 
 
By Paul Stokes 
 
A man who harassed his neighbours for 
more than four years, by repeatedly 
whistling the theme to The Addams 
Family film at them, was jailed. 
 Leopold Wrobel, 51, made the lives of 
Michael and Kathleen Sharpe ‘an absolute 
nightmare’. They were virtual prisoners in 
their home through his constant attention. 
Chesterfield magistrates’ court was shown 
CCTV footage which picked up his 
repeated whistling as the couple arrived 
or left the house. 
 Michael Treharne, prosecuting, said 
each incident taken in isolation would 
probably seem silly or almost pathetic. 
“But if something happens on an ongoing basis, … eventually it reaches 
the stage of being absolutely intolerable,” he told the court. Wrobel denied 
all allegations. Julia Bosworth, defending, said Wrobel disputed he was 
the perpetrator of all the whistling and that his whistles were directed at 
his dog, not the Sharpes. 
 Wrobel was convicted on all counts and sentenced to 20 weeks in 
prison. After the hearing Mrs Sharpe, 66, of Wingerworth, near 
Chesterfield, Derbyshire, said: “I’m so relieved, it has been an absolute 
nightmare. It has affected our health and all the family.” 
 
 Daily Telegraph, 2009 
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Tekst 12 

  

Jungle Woman 
 
By Barney Henderson 
in Kuala Lumpur 
 
CAMBODIA’S ‘jungle woman’, who 
spent 18 years living in a dense forest, 
has fled back to the wild after struggling to adapt to society. 
 Rochom P’ngieng, now 29, first disappeared into thick hilly jungle in 
1989 when she was a little girl. She was ‘discovered’ in early 2007 and 
reunited with her family. However, attempts to reintegrate her have failed. 
She has not learnt either of the local languages, Khmer or Phnang, 
prefers to crawl rather than walk, refuses to wear clothes and has made 
several attempts to return to the forest where she grew up. 
 
 
 Daily Telegraph, 2009 
 
 

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

 
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 

 
 1 A B C D E F 

 
 

Tekst 2 

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

 
 

Tekst 3 

 
 3  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 4 

 
 4  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 5 

 
 5 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 

 6 A B C D 

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 6 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C 

 
 

Tekst 7 

 
 9  ..................................................................................................................  

 
 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 

 
 

Tekst 8 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 19 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
 

 20 A B C 
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Tekst 9 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C 

 
 23 A B C 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 

Tekst 10 

 
 27  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 11 

 
 28 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 
 

Tekst 12 

 
 29 A B C 

 

Pagina: 525Voor 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).



 

 GT-0071-a-15-1-u 5 / 7 lees verder ►►►

Schrijfopdracht 

 
 30  

VSO/ICS 
100 London Road 
Kingston upon Thames 
Surrey 
KT2 6QJ 
United Kingdom 
 
18 May 2015, 
 
 
Dear Sir/Madam, 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 44 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidsopdrachten worden 3 
beoordelingscategorieën onderscheiden: taalgebruik, inhoud en communicatieve 
effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de scorepunten. 

 
 

Pagina: 532Voor 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).



 GT-0071-a-15-1-c 5 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 F 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Het water is vervuild/besmet geraakt (door het riool). / Het riool heeft 
gelekt. 
 
 

Tekst 3 
 

 3 maximumscore 1 
It will (alinea 3) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 4 
 

 4 maximumscore 1 
c-b-a 
 
Opmerking 
Iedere andere volgorde geen scorepunt toekennen. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5 
 

 5 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 6 D 
 
 

Tekst 6 
 

 7 A 
 

 8 A 
 
 

Tekst 7 
 

 9 maximumscore 1 
(alinea) 3 
 

 10 C 
 

 11 A 
 

 12 C 
 

 13 D 
 

 14 A 
 

 15 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 8 
 

 16 B 
 

 17 D 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 20 C 
 
 

Tekst 9 
 

 21 B 
 

 22 A 
 

 23 B 
 

 24 C 
 

 25 A 
 

 26 C 
 
 

Tekst 10 
 

 27 maximumscore 1 
Still, you(’ll) (derde alinea) 
 
Opmerking 
Antwoorden die beginnen met ‘You will’ zonder dat verder duidelijk is dat 
het om de juiste zin gaat geen scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 11 
 

 28 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 12 
 

 29 C 
 
 

Schrijfopdracht 
 

 30 maximumscore 12 
1 noemen naam, geslacht, leeftijd en land 
2 aangeven hoe over VSO/ICS gehoord 
3 aangeven waar interesse vandaan komt (bijv. enthousiaste verhalen, 

maar eigen inbreng toegestaan) 
4 vertellen dat je nog wel vragen hebt 
5 vragen naar lengte uitzending 
6 vragen naar accommodatie 
7 informeren naar bijeenkomst vooraf 
8 uitleggen waarom je bijeenkomst belangrijk vindt 
9 passende slotzin en afsluiting 
 

Pagina: 536Voor 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).



 

 GT-0071-a-15-1-c 9 lees verder ►►► 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de drie verschillende criteria van de  
schrijfopdracht achter de vraagnummers 30.1, 30.2 en 30.3. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 bbc.co.uk, 2013 
tekst 3 Daily Mail, 2010 
tekst 4 Daily Telegraph, 2010 
tekst 5 historytoday.com, 2011 
tekst 6 dailymail.co.uk, 2012 
tekst 7 www.express.co.uk, 2012 
tekst 8 Daily Telegraph, 2010 
tekst 9 bbc.co.uk, 2012 
tekst 11 Daily Telegraph, 2009 
tekst 12 Daily Telegraph, 2009 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 12 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters 
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw 
en woordgebruik meestal 
ernstiger/storender dan grammaticale 
fouten. De volgorde waarin de te 
beoordelen aspecten hiervoor 
genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score met 2 
 
(De uiteindelijke score is 
hier dus altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is terug te 
vinden. (Zie het overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
  9 elementen 2pt 
  8 elementen 1pt 
  7 of minder 0pt 
 

Communicatieve 
effectiviteit 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer gericht 

schrijft, dus echt communiceert en 
niet ‘slechts’ de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt voor 
een samenhangend en goed 
lopend geheel, o.m. door correct 
gebruik van verbindende en 
verwijzende woorden en door te 
zorgen voor een correcte indeling 
in alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op taalfouten. 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
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Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB Het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 3 criteria: 
N.B. Indien een leerling een geheel andere brief schrijft dan gevraagd en/of de punten 
die in de brief verwerkt moeten worden niet volgens de opdracht uitwerkt, dienen géén 
scorepunten voor taalgebruik en communicatieve effectiviteit te worden toegekend. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast.
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COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
 
 

Pagina: 540Voor 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).



 

 GT-0071-a-15-1-c 13 lees verder ►►► 
 

Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 12 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr 
Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimenten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 

 

Pagina: 541Voor 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).



 

 GT-0071-a-15-1-c 14 lees verder ►►► 
 

Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 minutes 
before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     12 

Pagina: 542Voor 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).



 

 GT-0071-a-15-1-c 15 lees verder ►►► 
 

2 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and 
a beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal    7 
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3 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the 
travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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SCORELIJST   N.B. MAAK KOPIEËN VAN DIT FORMULIER ALS U MEERDERE KLASSEN HEEFT 

 
SCHRIJFVAARDIGHEID   NAAM DOCENT: 
ENGELS GL en TL 2015 tijdvak 1   KLAS: 
 
Nummer 
kandidaat 

Naam  
kandidaat 

Taal- 
gebruik 
 
(score x 2) 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de kandidaat 
heeft uitgewerkt. Zet de behaalde score in de kolom 
hiernaast. 

9=2   8=1    7=0 

Inhouds-
elementen 
 
 
 
Max 2 

Communi- 
catieve 
effectiviteit 
 
 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 12 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9    
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 VERVOLG     KLAS: 
 

Nummer 
kandidaat 

Naam  
kandidaat 

Taal- 
gebruik 
 
(score x 2) 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de kandidaat 
heeft uitgewerkt. Zet de behaalde score in de kolom 
hiernaast. 

9=2   8=1    7=0 

Inhouds-
elementen 
 
 
 
Max 2 

Communi- 
catieve 
effectiviteit 
 
 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 12 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9    
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Examen VMBO-GL en TL 

2015 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 

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

Dit examen bestaat uit 29 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 16 juni

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 Waarom heeft dit bericht over een vertraagde trein de krant gehaald? 

A De manier waarop de vertraging werd meegedeeld, zorgde voor 
paniek. 

B De oorzaak van de vertraging was zeer ongewoon en opmerkelijk. 
C Er wordt getwijfeld aan de reden die de machinist gaf voor de 

vertraging. 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 ‘ended up in deep doodoo’ (eerste zin) 

Het artikel gaat over een ongeval. 
 Naar welk deel van het ongeluk verwijst deze uitdrukking? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 
 

Tekst 3 

 
1p 3 ‘Man Eats World’s Hottest Curry’ (titel) 

 Uit welke zin blijkt dat Ian Rothwell wist dat het gevaarlijk kon zijn om 
dit gerecht te eten? 

Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
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Tekst 4 

 
1p 4 De volgende drie alinea’s van tekst 4 staan hieronder, maar niet in de 

juiste volgorde. 
 Schrijf de letters in de juiste volgorde op in de uitwerkbijlage. 
 
[a] Before they started making ‘poo cakes’ all solid waste was taken away 
in barges and dumped in the North Sea. One barge left the Treatment 
Works every two minutes, so making ‘poo cakes’ has saved a lot of 
pollution. 
 
[b] Now there are just four lorries each day taking away the ash. The 
company are even looking at ways to make use of the ash. One idea that 
they are trying out is to turn the ash into concrete. 
 
[c] When the waste arrives all the paper and rubbish is sieved out and 
then compressed to squeeze out the water. What is left they call ‘poo 
cakes’ and these are used as fuel. The poo cakes are burnt in a gigantic 
hot furnace and the energy released is used to drive a turbine and 
generate electricity. 
 
 

Tekst 5 

 
1p 5 What point is made about today’s teenagers in paragraphs 1 and 2? 

A They behave better in some respects than previous generations. 
B They fail to realise their parents were once young too. 
C They often refuse to accept any advice given by adults. 
D They should be forbidden to use alcohol, tobacco and drugs. 
 

1p 6 How does paragraph 3 connect to paragraphs 1 and 2? 
A It contradicts the point made in paragraphs 1 and 2. 
B It gives an example of the point made in paragraphs 1 and 2. 
C It explains the point made in paragraphs 1 and 2. 
D It summarises the point made in paragraphs 1 and 2. 
 

1p 7 ‘a prejudice that has had its day.’ (paragraph 4) 
Which of the following quotations refers to the prejudice mentioned here? 
A ‘the innocent child mutating into a growling ball of rebellious fury.’ 

(paragraph 1) 
B ‘Adolescents are increasingly turning their noses up at drugs, booze 

and fags’ (paragraph 2) 
C ‘adolescent identity is defined more by the use of social media rather 

than the use of illicit drugs.’ (paragraph 3) 
D ‘It is a digital world where grown-ups are not allowed’ (paragraph 3) 
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Tekst 6 

 
1p 8 Kies bij    8    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A quite realistic 
B rather balanced 
C really complicated 
D very one-sided 
 

1p 9 Kies bij    9    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A However 
B Likewise 
C Moreover 
D Therefore 
 

1p 10 Kies bij    10    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A independent 
B romantic 
C traditional 
 

1p 11 “… I know she’ll make something of herself,” (alinea 3) 
In welke alinea zegt Natalie zelf iets over haar toekomst? 
A alinea 4 
B alinea 5 
C alinea 6 
D alinea 7 
 

1p 12 What becomes clear about Natalie in paragraphs 4 and 5? 
A She dislikes having to spend a lot of time with her brother. 
B She feels it is her responsibility to look after her family. 
C She hated having to go to school when she was younger. 
 

2p 13 Geef voor elk van de volgende beweringen aan of ze wel of niet als 
overeenkomst tussen Alice en Natalie in de tekst genoemd worden. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ze gebruiken dezelfde straattaal. 
2 Ze zijn bevriend met dezelfde mensen. 
3 Ze vinden dezelfde kleren leuk. 
4 Ze hebben een vergelijkbare band met hun moeder. 
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Tekst 7 

 
1p 14 Kies bij    14    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A abnormality 
B challenge 
C nightmare 
 

1p 15 ‘authorities had introduced the island’s first-ever speed gun’ (einde 
alinea 1) 
 In welke alinea wordt de reden gegeven voor deze actie? 
Noteer het nummer van deze alinea in de uitwerkbijlage. 
 

1p 16 What becomes clear about St Mary’s from paragraph 2? 
A It is a peaceful and quiet island with hardly any motorised traffic. 
B It is hard to avoid going too fast on some of its downhill roads. 
C The islanders themselves have asked for stricter traffic regulations. 
D The number of car-related problems there has been growing steadily. 
 

1p 17 Kies bij    17    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Admitting 
B Forgetting 
C Hoping 
 

1p 18 “Don’t ask me, dear. I never go beyond 20.” (paragraph 4) 
What does this remark make clear? 
A It emphasises how dangerous it is when older people drive cars. 
B It illustrates that having a speed gun on the island is ridiculous. 
C It points out that locals are afraid of getting caught speeding. 
D It proves that the driving lessons on the island are of poor quality. 
 
 

Tekst 8 

 
1p 19 What can be concluded about Tarangire national park from paragraph 1? 

A It is too cold there to attract people looking for relaxation. 
B It is unknown to and unpopular with the average tourist. 
C Most people find it too expensive for a holiday destination. 
D The facilities for travellers are said to be of poor quality. 
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2p 20 ‘Messenga is my rescuer.’ (alinea 3) 
 Geef van elk van de volgende situaties aan of Messenga de schrijver 

hier wel of niet van ‘redt’ volgens alinea 2. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 een stel in de kamer naast hem dat ruzie heeft 
2 een restaurant dat slechte koffie serveert 
3 de armoedige omstandigheden waarin de lokale bevolking moet leven 
4 de andere toeristen die allemaal met een partner op reis zijn 
 

1p 21 What becomes clear about the writer from paragraph 3? 
A He has been on other safaris before going on this one. 
B He is a skilled and experienced hunter of African wildlife. 
C He is not from Europe or the United States of America. 
D He likes people who are always polite and work carefully. 
 

1p 22 Kies bij    22    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A however 
B moreover 
C therefore 
 

1p 23 Which of the following does the writer mention as a minor downside of the 
safari in paragraph 4? 
A He disliked travelling at a slow speed. 
B He felt uncomfortable when on his own in the dark. 
C He found the price of the trip too high. 
D He thought the meals could have been better. 
 

1p 24 ‘When we later find a lion, I want to feed him to it.’ (paragraph 5) 
Why does the writer want to do this to a German? 
He is annoyed because the German 
A behaves disrespectfully and offensively. 
B bosses his Asian companion around. 
C has become friends with Messenga. 
D has spotted more wildlife than he has. 
 

1p 25 ‘Why a Safari in Tanzania is Perfect for Solo Travellers’ (titel) 
 In welke alinea maakt de schrijver voor het eerst duidelijk waarom dit 

zo is? 
Schrijf het nummer van die alinea op in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 9 

 
1p 26 ‘Jellyfish shut down Swedish nuclear reactor’ (titel) 

Hoe hebben kwallen dit veroorzaakt? 
Ze veroorzaakten 
A een vastgelopen reactormotor. 
B lekkage in het koelwatersysteem. 
C verstopping in de toevoerleiding voor waterkoeling. 
D verzwakking van de muren rondom het complex. 
 
 

Tekst 10 

 
2p 27 Geef van elk van de volgende beweringen over de tekst aan of deze juist 

of onjuist is. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ook als je werk opstuurt zonder je naam erbij te zetten, kan het 

gepubliceerd worden. 
2 Je ontvangt een kleine vergoeding voor werk dat door Teen Ink 

gepubliceerd wordt. 
3 Teen Ink mag je inzending inkorten of in een ander formaat 

aanbieden. 
4 Je mag werk dat je hebt ingezonden naar Teen Ink ook aanbieden aan 

andere uitgevers en websites. 
 
 

Tekst 11 

 
1p 28 Wat voor een soort tekst is ‘Do You Care?’ 

A een advertentie om vrijwilligers te werven 
B een oproep om een goed doel financieel te steunen 
C een protest tegen bedrijven die het milieu vervuilen 
D een reclame voor een cursus verantwoord ondernemen 
 
 

Tekst 12 

 
1p 29 Welke reden had de schrijfster om dit artikeltje te schrijven? 

Ze is boos op 
A de hamster van haar dochter, omdat die bijt en alles kapot knaagt. 
B dierenactivisten die een onverstandige actie uitvoerden. 
C kinderen die hun huisdieren vrij laten rondlopen in tuinen. 
D mensen die hun huisdieren niet op een goede manier verzorgen. 
 
Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende 
pagina. 

Pagina: 553Voor 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).



 

 GT-0071-a-15-2-o 8 / 8 lees verder ►►►

Schrijfopdracht 

 
12p 30 Inleiding 

Tijdens het surfen op internet ben je op de site van Teen Ink (zie tekst 10) 
terechtgekomen. De mogelijkheid om verhalen of foto’s in te sturen 
spreekt je erg aan. Eén van je hobby’s is fotograferen. Je maakt 
portretfoto’s, maar ook over je vakantiefoto’s ben je erg tevreden. Je hebt 
een speciale Facebookpagina gemaakt om je mooiste foto’s met anderen 
te delen. Er komen altijd veel positieve reacties op je foto’s. Het lijkt je wel 
wat om deze foto’s ook via Teen Ink te publiceren. 
Je hebt echter nog wel wat vragen. Je wilt weten hoeveel foto’s je 
maximaal mag insturen. Bovendien ben je benieuwd of je bericht krijgt 
van Teen Ink als er een foto gepubliceerd wordt. Je schrijft dus een brief 
aan Teen Ink. Datum, adres en aanhef staan al voorgedrukt in de 
uitwerkbijlage. Je eigen adres hoef je niet toe te voegen. Denk wel aan 
een afsluiting! 
 
Opdracht 
Schrijf je brief en gebruik de informatie uit bovenstaande inleiding bij het 
uitwerken van de volgende 9 punten: 
 Stel jezelf voor (naam, jongen/meisje, leeftijd, land). 
 Schrijf hoe je de site van Teen Ink bent tegengekomen. 
 Vermeld dat fotograferen je hobby is en 
 geef twee voorbeelden van het soort foto’s dat je maakt. 
 Schrijf dat je een speciale Facebookpagina voor je foto’s hebt en 
 geef aan dat je daar veel positieve reacties op krijgt. 
 Informeer naar het aantal foto’s dat je maximaal mag inzenden en 
 vraag of Teen Ink jou op de hoogte stelt als ze een foto van je op de 

website plaatsen. 
 Eindig je brief met een passende slotzin en afsluiting. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden. Noteer het 
aantal woorden van de inhoud van de brief links bovenaan de pagina. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels 
gebruikt hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder 
wordt beoordeeld of je alle (9) elementen van de opdracht hebt 
uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar let op het 
aantal woorden. 
Succes! 
 

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. 

Pagina: 554Voor 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).



GT-0071-a-15-2-b 

Bijlage VMBO-GL en TL 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
 
 

Pagina: 555Voor 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).



 

 GT-0071-a-15-2-b 2 / 17 lees verder ►►►

Pagina: 556Voor 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).



 

 GT-0071-a-15-2-b 3 / 17 lees verder ►►►

Tekst 1 

 

Leaves on the line? 
 

  
When it comes to delayed trains, commuters have heard nearly every 
excuse in the book. But it remains something of a novelty to be told that a 
train is late because the driver has been viciously attacked by a seagull. 
That’s what happened to passengers awaiting the 8.15 from Hastings, 
East Sussex, to London recently. The rush-hour train was delayed while 
the driver, who had been struck on the head, was checked over by first-
aiders. The driver, who had been walking along a platform towards his 
train’s cab at the time, was said to be ruffled, but resumed his duties 
15 minutes later. 
Liza Donaghue, 63, a mother of four and foster carer, was waiting at 
Tonbridge station, Kent, when she heard the announcement over the 
loudspeaker system. She said: “No one had really taken any notice until 
that point, then everyone looked and started looking at each other and 
saying, ‘Did he just say what I thought he said?’ Then everyone started 
laughing. People could not believe it.” 
A Southeastern Trains’ spokesman said: “This is a rare occurrence. But 
seagull attacks can be quite serious. They are large birds and people 
have been knocked to the ground by them.” 
A spokesman for the Royal Society for the Protection of Birds said that 
apart from scavenging raids for food, seagulls usually attack people only 
to protect their young in nearby nests but that it was the wrong time of 
year for that. 
 
 Daily Mail, 2011 
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Tekst 2 

 
“Turn Right” into a porta-potty 
 
A German driver took his navigation 
system’s commands a little too 
literally and ended up in deep 
doodoo. When he heard the 
command to “Turn right now!” from 
his navigation system he crashed 
into a small toilet enclosure by the 
side of the road. Apparently, he 
turned about 100 feet too soon. The 
crossing he was supposed to take 
was another 30 yards down the road. 
 
The 53-year-old driver did not notice the error even after his car went off 
the road. He continued into a construction site, up a stairway and into the 
small toilet shack, according to police in the eastern town of Rudolstadt. 
The incident caused € 2,000 worth of damage to the stairwell, another 
€ 100 in damage to his car, and he was also fined € 35 for reckless 
driving. 
 
 autoblog.com, 2006 
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Tekst 3 

 

Man Eats World’s Hottest Curry 
 
Ian Rothwell has become the first person 
to finish what is believed to be the 
world’s hottest curry, despite suffering 
hallucinations caused by the dish. 
 The Widower is a chicken curry which 
is so dangerous to make that it has to be 
prepared by chefs wearing goggles and 
face masks. The dish, which includes 
20 naga infinity chillies – the second 
hottest chilli known to man – is said to 
cause heart attacks in some people. Therefore, Mr Rothwell had to sign a 
disclaimer acknowledging his awareness of the risks involved before 
taking on the challenge. Fighting back tears, Ian Rothwell needed over an 
hour to eat the chicken dish, washed down with just one bottle of Cobra 
lager.  
 Muhammed Karim, chef at the Bindi restaurant said: “More than 300 
people have tackled the Widower, but no one has ever been able to finish 
one. Most manage about seven mouthfuls before they give up. We’ve had 
people sweating, crying, shaking and vomiting. We even had to ring an 
ambulance once. Brave Mr Rothwell had to take a 10-minute break when 
he started hallucinating, but he managed to swallow every mouthful in the 
end.”  
 
 Daily Telegraph, 2013 
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Tekst 4 

 

Poo Power 
 

1 The Beckton Sewage Treatment Works processes the poo from three and 
a half million people living in the south of England. It takes a lot of energy 
to process all this poo. At Beckton they are generating some of the 
electricity they need by using the waste that they are processing. 
 

2 … 
 

3 … 
 

4 … 
 
 TheNewspaper, 2010 
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Tekst 5 

 
Is the Teen Rebel a Dying Breed? 
 
based on an article by Mark Easton 
 

1 My son has just turned 13 and I made him a card to 
mark the moment he became a teenager. I put a 
picture of him as a choir-boy next to a Photoshopped 
shot of him as a saggy-trousered gangsta rapper – 
the innocent child mutating into a growling ball of 
rebellious fury. But a series of recent official statistics 
are making me question whether the old joke is still 
true. 
 

2 Adolescents are increasingly turning their noses up at drugs, booze and 
fags, with consumption by young people the lowest at almost any time 
since we started measuring these things. Teenage rebels are not what 
they were. No-one is suggesting that young people don’t misbehave at all, 
but they no longer seem to define themselves by wild disobedience. 
 

3 Could it be that teenage rebellion needs to look different to what your 
mum and dad did? Smoking, boozing, dropping pills and hooliganism – 
that’s so Generation X. These days, perhaps, adolescent identity is 
defined more by the use of social media rather than the use of illicit drugs. 
In my day, the classic bored teenager hung around the bus-stop with a 
few mates and someone produced a packet of cigarettes and a bottle of 
cider. Nowadays they are upstairs on the laptop or mobile, gossiping and 
playing and flirting. It is a digital world where grown-ups are not allowed, a 
playground for the virtual teen rebel. 
 

4 I wonder whether the card I sent my son for his 13th birthday is an 
example of a prejudice that has had its day. 
 
 bbc.com, 2012 
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Tekst 6 

 

When Posh met Poor 
 
based on an article by Clare Campbell 
 

1 ALICE, 15, lives with her mother, father, 
sister and little brother in a six-bedroom 
house in south London. She says: 
“I know that my family is well-off. I go to a 
private school and we live in a large 
house in a desirable part of London. As a 
result of my upbringing, I’ve had a    8    
view of life; I was living in a bubble and 
believed money made you better than 
other people. 
 

2 Although I’d never met anyone from the council estate1), I imagined they 
would all be wearing cheap tracksuits, scraped-back hair and big earrings. 
I thought Natalie would be the same.    9   , when I first saw her, I noticed 
she was much better-dressed than I’d expected. I really loved her outfit. 
We liked one another straight away. She was funny and friendly and we 
were surprised and pleased that I spoke the same slang as her. We talked 
about everything. Natalie’s attitude to boyfriends is very    10   . She hates 
the idea of being tied down. She is used to making her own decisions 
while I prefer being in a relationship to being on my own. Also, Natalie and 
her mum have a really good relationship – they’re more like sisters. And 
I was surprised at how cosy and welcoming their flat was. I thought it 
would be much smaller and pokier. 
 

3 Meeting Natalie has changed me a lot. I feel really guilty about what I was 
like before, and I no longer think public school kids are better than 
everyone else. Natalie and I now chat online several times a week. I feel 
so much respect for what she and her mother have been through and how 
they’ve tried to help themselves. Natalie’s really bright and I know she’ll 
make something of herself, and we got on so well I’m sure we’ll stay 
friends.” 
 

4 NATALIE, 17, lives with her 38-year-old mother, Vicky, and five-year-old 
brother, Gabriel, in a two-bedroom council flat on a south London estate. 
She says: “I’ve lived on this estate all my life. My dad died when  
I was six. All I can remember about him was that he was always loving 
and affectionate. Mum can’t work because she suffers from depression, 
so I take care of my brother, Gaby, who has a speech problem. 
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5 We live on benefits of £165 a week, which 

is sometimes not enough, so my mum has 
to borrow money. I dropped out of school 
when I was 15, mainly because I had to 
take care of my mum and brother. I feel 
I’ve been through more in my life than the 
average 40-year-old woman. Sometimes 
I feel resentful for the way my life is. It 
shouldn’t be my task to get Gaby to 
school, but there’s no one else to do it. 
 

6 Still, recently I’ve gone back to college. I’ve always been ambitious and  
I made up my mind that I wasn’t going to grow up to be another single 
mother living on benefits all my life. I knew Alice’s life would be very 
different to mine, that she might not understand. I didn’t want her judging, 
or feeling sorry for me, however. We may be poor, but we’re not tramps. 
 

7 I really liked the skirt Alice was wearing when I saw her the first time. She 
smiled, and I knew we’d be okay. Her house was really beautiful and her 
family made me feel welcome too. I didn’t feel as out of place as I thought 
I would. But it also seemed to me that Alice was not as close to her mum 
as I am to mine. If that’s what having more money does to a family, I don’t 
want it. 
 

8 Alice and I are constantly in touch with one another, but I’m so busy with 
college, as well as trying to get a part-time job, that we haven’t managed 
to meet up again recently. Still, I know we’ll stay friends. Alice is an okay 
girl.” 
 
 dailymail.co.uk, 2008 
 

 

noot 1  council estate = een wijk met goedkope huurwoningen 
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Tekst 7 

 

No roundabouts, just nine miles of 
road – and now one speed gun 
 
 
By Kunal Dutta 
 
 

1 THE ISLAND of St Mary’s in the Isles 
of Scilly is something of a motoring 
   14   . With just nine miles of road, 
no roundabouts or traffic lights, the 
biggest irony was once that aspiring 
drivers could take their test there. 
That was until this week when the 
island woke up to news that 
authorities had introduced the island’s 
first-ever speed gun. 

2  The move is a milestone for 
sleepy St Mary’s, which until now, 
was one of few places in Britain where drivers could travel speed-trap 
free. It is also quite a firm measure for a rural island, that according to the 
DVLA1), has only 823 registered vehicles. Most people travel around the 
island on a bicycle. And the roads are so difficult to navigate by car that it 
is almost impossible to move beyond second gear and gather speed. 

3  Official figures showed that the fastest vehicle clocked by the speed 
gun since its introduction was a lonely moped whizzing by at a miserable 
34mph. Yet police remain determined of the speed gun’s necessity. 
“There is an element that thinks Scilly isn’t in the UK and the laws of the 
UK don’t apply on Scilly,” Sgt Craig argued. “Sometimes people need 
reminding that the laws of the land do apply here.”    17    that it was 
unlikely that motorists could actually break the speed limit, Sgt Craig 
justified the purchase of the gun by saying it would be used for gathering 
evidence of inconsiderate driving in certain areas, particularly the island’s 
main centre in Hugh Town. 

4  The reception among islanders remained mild. “I suppose you do get 
the odd person driving like a muppet,” said Rhiannon Manning, 34, who 
works at the island’s local taxi office. “There’s a road in the centre of the 
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island, but it winds so heavily if you did try to creep beyond 60mph you’d 
probably crash. That said, it’s probably a good deterrent for dangerous 
driving in the long-run, wouldn’t you agree?” she said, seeking the 
thoughts of her 56-year-old mother. The response? “Don’t ask me, dear. 
I never go beyond 20.” 
 
 The Independent, 2010 
 

 
 
 

noot 1 Driver and Vehicle Licensing Agency = Rijksdienst voor het Wegverkeer 
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Tekst 8 

 
Why a Safari in Tanzania is Perfect for Solo Travellers 
 
By Patrick Stevensons 
 

1 The honeymooners in expensive Ralph Lauren safari outfits ask which 
national park I’m going to. Ngorongoro? Serengeti? Neither, I say, 
Tarangire. They look puzzled. Either the park and its lodge, Oliver’s 
Camp, is second rate or so exclusive they’ve never heard of it. And on a 
chilly night in the arrivals hall at Tanzania’s Kilimanjaro airport, I’m not 
sure which is correct. 

2  Next morning, waiting for my flight to Tarangire, an American couple 
argue at the counter about the price of a cappuccino – $4 – and when 
workers in the coffee plantations next door earn a dollar a day, it does 
seem a bit rich. Nonetheless, you feel faintly embarrassed. It gets all the 
more perplexing when an Italian couple start cooing next to me. Everyone 
is with someone, mostly someone they’re in love with. Evidently safaris 
aren’t made for single travellers like me.  

3  Messenga is my rescuer. He’s formal and hesitant when I land at 
Tarangire, but as we head for Oliver’s Camp in a Land Rover, I’m not yet 
aware of the stroke of luck I’ve had. The quality of your guide will make or 
break your safari. In South Africa and Botswana, I now realise, the guides 
I’ve had were competent but unexceptional. They impress Europeans and 
Americans as they point out a marvel you’d never spot yourself. They are 
trained to seek what the customer wants (everyone asks for lions) then 
radio ahead and deliver. Messenga,    22   , is different. He grew up in a 
nearby Masai village and his knowledge of the landscape comes not from 
books but from a lifetime of observation and devotion to his environment. 
Tarangire can, just about, do the ‘big five’ – the lion, elephant, leopard, 
rhino and buffalo. For Messenga, though, Tarangire is not about the big 
five but the ‘beautiful five’ and (his favourites) the ‘ugly five’.  

4  Travelling on your own with a guide gives 
you the chance to set your own pace. Mostly 
we dawdle, spotting a tawny eagle, and 
having a giggle as a herd of zebras cross our 
path. I stare and stare at the giraffes, in 
Tarangire more docile and approachable than 
any I’ve encountered. “Mr Patrick, would you 
like to move on?,” Messenga asks. “No, I’m 
OK.” Oliver’s Camp is unfenced, a reminder 
of its exquisite exclusivity; it’s the sole encampment within the 1,100 
square mile park, permitted to exist only if animals are free to roam 
through it. A security guard walks you back to your tent, assuring you a 
lion is unlikely to pace past in the night. It’s about the only time you wish 
you weren’t alone. But breakfast is your payoff. Silent, alone, a book lazily 
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in hand, a fine cup of coffee, and giraffes lolloping past not more than a 
couple of hundred metres away. It’s fantastically expensive. And worth it, 
at times like this. 

5  Only once is the serenity shattered, when the next day I share a tour. 
“No, not that. Only want lions,” barks the fat rude German when 
Messenga pauses for a beautiful bird, a lilac-breasted roller, while the 
German’s oriental partner, at least 25 years his junior, looks on 
impassively. When we later find a lion, I want to feed him to it. Who needs 
company when you have a thousand square miles of safari park to 
yourself and almost the greatest concentration of wildlife on earth? 
 
 The Guardian, 2012 
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Tekst 9 

 
Jellyfish shut down Swedish nuclear reactor 
 
IT wasn’t a tsunami but it had the 
same effect – a huge cluster of 
jellyfish forced one of the world’s 
largest reactors to shut down. 
 
Operators of the Oskarshamn nuclear 
plant in southeastern Sweden had to 
scramble reactor number three after 
tonnes of jellyfish clogged the pipes 
that bring in cool water to the plant’s 
turbines. 
 
The pipes have now been cleared of jellyfish and engineers are preparing 
to restart the reactor, which is the largest boiling-water reactor in the 
world. 
 
All three Oskarshamn reactors are boiling-water types, the same 
technology at Japan’s Fukushima Daiichi plant that suffered a 
catastrophic failure in 2011 after a tsunami breached the facility’s walls 
and flooded its equipment. 
 
Jellyfish are not a new problem for nuclear plants. Last year, California-
based Diablo Canyon facility had to shut one of its reactors after gobs of 
sea salp – a gelatinous, jellyfish-like organism – clogged intake pipes. 
 
Nuclear plants need a constant flow of water to cool their reactor and 
turbine systems, which is why many are built near large bodies of water. 
 
 dailytelegraph.com, 2013 
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Tekst 10 

 

Submit Work to Teen Ink & Get Published! 
 

 
 
Teen Ink has no staff writers; we depend completely on you to send 
writing, art and photos. There is no charge to submit or be published. All 
submissions will be considered for publication in Teen Ink’s print 
magazine and website.  
 
Submitting Work by E-mail 
Send your work to submit@teenink.com 
 
You must include in each emailed submission: 
 your name  
 year of birth  
 home address/city/state/ZIP  
 telephone number  
 the name of your school and English teacher  
 
Label all written work fiction or nonfiction. Be sure to include a title. 
 
Requesting anonymity: If you wish to be anonymous, please indicate 
this clearly on your piece. We will respect your request and not display 
your name – but you still must include your full name and address with 
your submission for our records. 
 
Questions? You can always write to: 
Teen Ink, Box 30, Newton, MA 02461, U.S.A. 
 
All materials submitted become the property of Teen Ink. By submitting 
your work to us, you are giving Teen Ink and its partners, affiliates and 
licensees the non-exclusive right to publish your work in any format, 
including all print, electronic and online media. Teen Ink may edit or 
abridge your work at its sole discretion. Teen Ink is copyrighted by the 
Young Authors Foundation, Inc. However, all individual contributors to 
Teen Ink retain the right to submit their work for non-exclusive publication 
elsewhere, and you have our permission to do so. 
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Tekst 11 

 
 

Do You Care? 
 

 
 

 About the environment? 
About endangered species? 
About the future of our planet?

 

 
 
The Wildlife For All Trust is an environmental charity with a unique 
approach. 
 Like many other organisations, we work to conserve endangered 
species and habitats. Unlike other organisations, we put a lot of 
emphasis on tackling human problems such as greed, selfishness, 
and the “me, me, me” mentality. We train our team to understand how 
these psychological factors have a huge impact on the success or 
failure of nature conservation projects. 
 The key to the causes of our environmental problems, and to any 
realistic chance of overcoming them, lies in changing the way we 
think about the world around us. If this deeper approach appeals to 
you, there is a chance to get involved with our work, which includes 
nature reserves in Sussex and South Africa. We all purposely work 
non-paid. 
 

 
This is a real opportunity to help make a difference. 

See www.wildlifeforall.org for further details. 
 

British Registered Charity No.1006174 
 
 

 
 
 

Pagina: 570Voor 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).



 

 GT-0071-a-15-2-b 17 / 17 lees verder ►►►

Tekst 12 

 
My gnawing irritation … 
 
WITH ill-grace and gritted teeth I am currently 
enduring the presence of a small hamster, who is 
much loved by the youngest member of our family. 
 It’s too nervous to be cuddly, and does nothing 
but run inside its wheel and gnaw at the bars of its 
cage. 
 ‘You can see it just wants to get out, really,’ 
I said teasingly the other day. ‘Perhaps we should 
just set it free?’ 
 ‘Mum!’, came the shocked reply. ‘You can’t do 
that. It would die.’ 
 Well, it was worth a try, but she’s right of course. But if a nine-year-old 
can see that, why was this not clear to the stupid so-called animal rights 
campaigners who have recently released some pet rabbits into the wild? 
 
 
 Daily Mail, 2010 
 
 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL enTL 

2015 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 

Beantwoord alle vragen en maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
 

 

tijdvak 2

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C 

 
 

Tekst 2 

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

 
 

Tekst 3 

 
 3  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 4 

 
 4  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 5 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

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

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C 

 
 13 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
 
 

Tekst 7 

 
 14 A B C 

 
 15  ..................................................................................................................  

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C 

 
 18 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 19 A B C D 

 
 20 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
 

 21 A B C D 

 
 22 A B C 

 
 23 A B C D 

Pagina: 574Voor 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).



 

  GT-0071-a-15-2-u 4 / 7 lees verder ►►►

 
 24 A B C D 

 
 25  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 9 

 
 26 A B C D 

 
 

Tekst 10 

 
 27 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 
 

Tekst 11 

 
 28 A B C D 

 
 

Tekst 12 

 
 29 A B C D 
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Schrijfopdracht 

 
 30  

Teen Ink 
Box 30 
Newton 
MA 02461 
U.S.A. 
 
16 June 2015, 
 
 
Dear Sir/Madam, 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 44 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidsopdrachten worden 
3 beoordelingscategorieën onderscheiden: taalgebruik, inhoud en communicatieve 
effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de scorepunten. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 B 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
de botsing met het toilet 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen wanneer één van beide elementen ontbreekt. 
 
 

Tekst 3 
 

 3 maximumscore 1 
Therefore, Mr Rothwell (tweede alinea) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 4 
 

 4 maximumscore 1 
c-a-b 
 
Opmerking 
Iedere andere volgorde geen scorepunt toekennen. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5 
 

 5 A 
 

 6 C 
 

 7 A 
 
 

Tekst 6 
 

 8 D 
 

 9 A 
 

 10 A 
 

 11 C 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 7 
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 1 
(alinea) 3 
 

 16 A 
 

 17 A 
 

 18 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 8 
 

 19 B 
 

 20 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 21 A 
 

 22 A 
 

 23 B 
 

 24 A 
 

 25 maximumscore 1 
(alinea) 4 
 
 

Tekst 9 
 

 26 C 
 
 

Tekst 10 
 

 27 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 11 
 

 28 A 
 
 

Tekst 12 
 

 29 B 
 
 

Schrijfopdracht 
 

 30 maximumscore 12 
1 noemen naam, geslacht, leeftijd en land 
2 aangeven hoe je de site van Teen Ink bent tegengekomen 
3 vermelden dat fotograferen hobby is 
4 twee voorbeelden van het soort foto’s (bijv. portretten en vakantiefoto’s 

maar eigen inbreng toegestaan) 
5 noemen eigen Facebookpagina  
6 en positieve reacties daar 
7 informeren naar hoeveel foto’s maximaal inzenden 
8 vragen of je bericht krijgt bij plaatsing op de site 
9 passende slotzin en afsluiting 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Daily Mail, 2011 
tekst 2 autoblog.com, 2006 
tekst 3 Daily Telegraph, 2013 
tekst 4 TheNewspaper, 2010 
tekst 5 bbc.com, 2012 
tekst 6 dailymail.co.uk, 2008 
tekst 7 The Independent, 2010 
tekst 8 The Guardian, 2012 
tekst 9 dailytelegraph.com, 2013 
tekst 12 Daily Mail, 2010 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 12 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Taalgebruik Beoordeel op 

− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters 
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en 
woordgebruik meestal 
ernstiger/storender dan grammaticale 
fouten. De volgorde waarin de te 
beoordelen aspecten hiervoor genoemd 
zijn, is maatgevend voor het gewicht 
van de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke score is 
hier dus altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is terug te 
vinden. (Zie het overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
  9 elementen 2pt 
  8 elementen 1pt 
  7 of minder 0pt 
 

Communicatieve 
effectiviteit 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer gericht 

schrijft, dus echt communiceert en 
niet ‘slechts’ de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt voor een 
samenhangend en goed lopend 
geheel, o.m. door correct gebruik 
van verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen voor een 
correcte indeling in alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-toen-
stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op taalfouten. 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
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Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB Het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 3 criteria: 
N.B. Indien een leerling een geheel andere brief schrijft dan gevraagd en/of de punten 
die in de brief verwerkt moeten worden niet volgens de opdracht uitwerkt, dienen géén 
scorepunten voor taalgebruik en communicatieve effectiviteit te worden toegekend. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
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COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 12 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr 
Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimenten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 minutes 
before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     12 
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2 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and 
a beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 
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3 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the 
travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
 

 

Pagina: 593Voor 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).



G
T-0071-a-15-2-c 

16 
lees verder ►

►
►

 

 

 

 

 
SCORELIJST   N.B. MAAK KOPIEËN VAN DIT FORMULIER ALS U MEERDERE KLASSEN HEEFT 

 
SCHRIJFVAARDIGHEID   NAAM DOCENT: 
ENGELS GL en TL 2015 tijdvak 2   KLAS: 
 
Nummer 
kandidaat 

Naam  
kandidaat 

Taal- 
gebruik 
 
(score x 2) 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de kandidaat 
heeft uitgewerkt. Zet de behaalde score in de kolom 
hiernaast. 

9=2   8=1    7=0 

Inhouds-
elementen 
 
 
 
Max 2 

Communi- 
catieve 
effectiviteit 
 
 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 12 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9    
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17 
einde 

 

 

 

 

 VERVOLG     KLAS: 
 

Nummer 
kandidaat 

Naam  
kandidaat 

Taal- 
gebruik 
 
(score x 2) 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de kandidaat 
heeft uitgewerkt. Zet de behaalde score in de kolom 
hiernaast. 

9=2   8=1    7=0 

Inhouds-
elementen 
 
 
 
Max 2 

Communi- 
catieve 
effectiviteit 
 
 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 12 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9    
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 GT-0071-a-14-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen en maak de schrijfopdracht in de uitwerkbijlage. 
 
Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 

Dit examen bestaat uit 29 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 1
dinsdag 20 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 Je wilt naar een goede film. 

 Welke film kies je niet omdat hij volgens de conclusie bij de recensies 
weinig nieuws biedt? 

Schrijf de titel op in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 Which of the following is true according to paragraph 1? 

A Local authorities are unable to employ enough professional dog 
carers. 

B Professional dog walkers will no longer be admitted on the heath. 
C The times that dogs are allowed on the heath cause frustration. 
D Visitors are concerned about the large numbers of dogs on the heath. 
 

2p 3 “to alleviate the problem” (alinea 2) 
 Welke twee verschillende oplossingen worden hiervoor in alinea 3 

genoemd?  
Schrijf deze oplossingen op in de uitwerkbijlage. 
 

1p 4 “The suggestion has angered professional walkers” (paragraph 3) 
Why is that? 
A They feel that a ban on fighting dogs is a much better solution.  
B They have already passed tests in order to become proper 

professionals. 
C They think that they are not responsible for causing the problem. 
D They will not be able to earn enough with small groups of dogs. 
 

1p 5 Which of the following is true according to paragraph 4? 
A People who have many dogs to look after find it hard to enjoy their 

walks. 
B Simon Lee thinks the number of professional walkers is now at its 

peak. 
C The rich people of Hampstead Heath will keep more and more dogs. 
D There is a clear demand for people who walk dogs for others. 
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2p 6 Geef van elk van de volgende beweringen van Heather Pope aan of deze 
juist of onjuist is volgens alinea 5. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
Ze denkt dat 
1 medewerkers van hondenuitlaatdiensten gemakkelijk beoordeeld 

kunnen worden. 
2 de nieuwe maatregelen het einde van de hondenuitlaatdiensten zullen 

betekenen. 
3 de politie strenger toezicht moet houden op de heide. 
4 het genoemde systeem oneerlijk en lastig te controleren is. 
 

1p 7 What is true according to the Kennel Club in paragraph 6? 
A All over Britain, local authorities should apply the same regulations. 
B It is impossible to have the same regulations for all dogs. 
C Reducing the number of rules could solve the problem with dogs. 
D Rules made some years ago cannot apply to today’s situation. 
 
 

Tekst 3 

 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 8  
A limited 
B many 
C overrated 
D unknown 
 

1p 9  
A be more social 
B get some exercise 
C perform better at school 
D start playing football 
 

1p 10  
A advantages 
B problems 
C questions 
 

1p 11  
A disappointed 
B excited 
C horrified 
D thankful 
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1p 12  
A alarmingly 
B deafeningly 
C essentially 
D old-fashionedly 
 

1p 13  
A as soon as 
B because 
C if only 
D while 
 

1p 14  
A instead of 
B not to mention 
C without 
 

1p 15  
A active 
B determined 
C eager 
D hesitant 
E mature 
 
 

Tekst 4 

 
2p 16 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is 

volgens de tekst.  
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Het museum richt zich voornamelijk op de sociale kant van koffie- en 

theedrinken door de eeuwen heen.  
2 Volgens het museum is de smaak van koffie en thee goed, maar het 

kan misschien nog beter. 
3 Alles wat in Londen te maken heeft met thee, vind je vooral op de 

zuidoever van de Theems. 
4 Het drinken van thee ’s middags is een nieuwe trend onder de Britse 

bevolking. 
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Tekst 5 

 
1p 17 Why did Andy West go on a 5,000km-walk, according to paragraph 1? 

A He decided to change his lifestyle after a serious illness. 
B He had long wanted to undertake a project such as this one. 
C He needed to escape from trouble in his professional and personal 

life. 
D He thought it was important to do something for charity. 
 

2p 18 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea 2. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Hij gebruikte een strak schema om de tocht te volbrengen. 
2 Hij genoot van de uitzichten tijdens zijn tocht. 
3 Hij leefde voornamelijk op kant-en-klaar-voedsel. 
4 Hij liep zelden in het donker. 
 

1p 19 Which of the following is true according to paragraph 3? 
A Andy found some parts of the country he walked through rather boring. 
B During his journey Andy sometimes walked alone for days on end. 
C Hunters helped Andy escape from a dangerous wild animal. 
D The survival tips given to Andy beforehand proved useless. 
 

1p 20 Alinea 4 beschrijft hoe Andy zijn tocht heeft beleefd. 
Welke combinatie van woorden geeft zijn oordeel over de tocht weer? 
A afwisselend maar gevaarlijk 
B avontuurlijk maar eenmalig 
C uitdagend maar aan te bevelen 
D vermoeiend maar leerzaam 
 
 

Tekst 6 

 
2p 21 Geef van elk van de volgende beweringen over de beschreven fiets aan of 

deze volgens de advertentie juist of onjuist is. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Met deze fiets kun je je sneller verplaatsen in het stadsverkeer dan 

met andere voertuigen. 
2 Deze fiets hoef je niet te verzekeren. 
3 Alleen bergopwaarts hoef je maar een beetje mee te trappen op deze 

fiets. 
4 Het is mogelijk de fiets terug te brengen als deze niet bevalt. 
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Tekst 7 

 
1p 22 What is the function of paragraph 1?  

The writer gives an introduction by means of 
A a conclusion. 
B a description. 
C a summary. 
D an opinion. 
 

2p 23 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea 2, 3 en 4. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Om bij Dance United te worden toegelaten moet je auditie doen. 
2 Dance United wordt afgesloten met een theorie-examen. 
3 Door Dance United komen sommige jongeren weer op het rechte pad. 
4 Dance United is een commerciële, winstgevende organisatie. 
 

1p 24 ‘It explains: “…and narrow.”’ (paragraph 5) 
What does ‘It’ refer to?  
A Dance United 
B NPC 
C The Arts Council 
D The voluntary sector  
 

1p 25 In alinea 6 wordt het vervolg van een gebeurtenis uit een eerdere alinea 
beschreven.  
 In welke alinea wordt die gebeurtenis voor het eerst genoemd?  
Schrijf het nummer van deze alinea op in de uitwerkbijlage. 
 

1p 26 “When they first come along the kids will moan and scream about 
everything” (paragraph 7) 
Why do the kids behave like this according to Rob Lynden (paragraph 7)? 
A They are afraid of the new things they have to face. 
B They are angry about the punishment they received. 
C They are excited about the training methods.  
D They are thrilled about going home again. 
 

1p 27 What is made clear about Connor in paragraph 8? 
A He doesn’t have enough talent to become a professional dancer. 
B He has difficulties making new friends. 
C He has his life on track again. 
D He will always be sorry for his bad conduct. 
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Tekst 8 

 
1p 28 Welk gevoel spreekt er uit deze brief van Hayley North? 

A plezier 
B spijt 
C verontwaardiging 
D waardering  
 
 

Tekst 9 

 
1p 29 Wat wordt duidelijk uit het artikel? 

A Walvissen bieden een leuk spektakel voor kinderen. 
B Walvissen spreken bij jong en oud tot de verbeelding. 
C Walvissen staan op het punt uit te sterven. 
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Schrijfopdracht 

 
13p 30 Inleiding 

Als je slaagt voor je eindexamen, mag je met drie vrienden/vriendinnen 
een paar dagen naar Londen. Jullie hebben afgesproken dat ieder van 
jullie een verrassingsactiviteit organiseert. Engeland staat bekend om het 
theedrinken. Daarom heb jij ervoor gekozen om hier iets meer over te 
weten te komen. Op internet heb je ontdekt dat er in Londen een 
theemuseum is (zie tekst 4) en dat je daar ook uitgebreid thee kunt 
drinken. Je kunt zelfs een keuze maken uit verschillende theemenu’s en 
dat lijkt je wel wat. Vooraf zou je graag een rondleiding door het museum 
willen krijgen, maar dan in eenvoudig Engels zodat jullie de informatie 
kunnen volgen. Je vindt het allemaal een beetje duur en daarom wil je 
weten of jongeren korting krijgen. Het adres is: The Bramah Museum of 
Tea and Coffee, 40 Southwark Street, London, SE1 1UN, England 
 
Opdracht 
Schrijf de brief. Maak gebruik van de informatie uit bovenstaande 
inleiding bij het uitwerken van de volgende 10 punten: 
 Stel jezelf voor (naam, leeftijd, jongen/meisje en land). 
 Vertel met wie en waarom je een aantal dagen naar Londen gaat. 
 Geef aan wat jullie met elkaar hebben afgesproken. 
 Leg uit waarom jij voor het Tea Museum kiest. 
 Vraag of jullie een rondleiding kunnen krijgen en 
 beschrijf wat je wens daarbij is en waarom. 
 Stel je vraag over korting. 
 Geef aan dat je een tafel voor vier wilt reserveren. 
 Vraag hoe lang van tevoren je aanwezig moet zijn. 
 Sluit af met een passende slotzin. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van het Tea Museum, de datum, aanhef 
en de afsluiting. (Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje 
met adresconventies.) 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres, 
en aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de inhoud van 
de brief links bovenaan de pagina. 
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Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels 
gebruikt hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder 
wordt beoordeeld of je alle (10) elementen van de opdracht hebt 
uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar let op het 
aantal woorden. 
Succes! 
 
 
Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’ 
(let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk!) 
 
[adres afzender (je eigen adres!)]  
bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR  Barendrecht 
(The) Netherlands 
 
[datum (Let op: de datum van vandaag!)]  
bijvoorbeeld: 
23 April 2014 
23rd April 2014 
April 23, 2014 
April 23rd, 2014 
 
[adres geadresseerde] 
The Bramah Museum of Tea and Coffee 
40 Southwark Street 
London  
SE1 1UN 
England 
 
 

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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Tekst 1 

 

Burn After Reading  
Comedy/Romance starring George 
Clooney, John Malkovich, Frances 
McDormand, Brad Pitt.  
Cert 15A 

 
 

THE PLOT: While not classic Coen 
brothers material, Brad Pitt keeps us 
smirking as the dim-witted gym employee 
who, with co-worker Frances McDormand, 
tries to blackmail a former CIA agent (John 
Malkovich) to fund her plastic surgery 
needs. 

THE VERDICT: After the agonising 
tension and brutality of their Oscar-
winning opus No Country For Old 
Men, writer-directors Joel en Ethan 
Coen return to comedic territory with 
this pithy tale of espionage and 
infidelity. 

Eagle Eye  
Action/Thriller starring Shia LaBeouf, 
Michelle Monaghan.  
Cert 12A 

 
 

THE PLOT: Shia LaBeouf stars in director 
DJ Caruso’s ludicrously-overblown romp 
about two strangers drawn into a web of 
murder and deceit by an unseen puppet 
master who ultimately wants them to 
commit mass murder. 

THE VERDICT: The would-be 
assassins find themselves on the run 
from the cops and FBI as Eagle Eye 
barely pauses for breath between 
each slam-bang action sequence. 

The Rocker  
Comedy/Romance starring Rainn Wilson, 
Josh Gad, Emma Stone.  
Cert 12A 

 
 

THE PLOT: Failed drummer Robert ‘Fish’ 
Fishman is given a second chance at fame 
when he hears that his nephew’s high 
school rock band ADD is looking for a new 
drummer. 
 

THE VERDICT: Strumming to the 
same beat as ‘School Of Rock’ – 
although for a younger target audience 
– the new film from director Peter 
Cattaneo hits some of the right notes, 
but there’s nothing we haven’t seen or 
heard before. 
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Mutant Chronicles  
Action/Thriller starring Thomas Jane, Ron 
Perlman, Anna Walton. 
Cert 16 

 
 
THE PLOT: Twenty-third century soldier 
Major Mitch Hunter leads a fight against an 
army of underworld NecroMutants in a 
futuristic action-adventure that locks and 
loads, but only shoots blanks. 

THE VERDICT: The film mimics the 
look and relentless gore of a noisy 
arcade-machine game, and labours 
under the illusion that a few snazzy 
visual effects will satisfy thrill-seeking 
audiences for the best part of two 
hours. 

City of Ember  
Family/Drama starring Saoirse Ronan, Bill 
Murray, Tim Robbins.  
Cert PG 

 
 
THE PLOT: ‘Monster House’ director Gil 
Kenan brings Jeanne DuPrau’s vision of a 
subterranean refuge to life – imagining a 
world cocooned against the threat of 
nuclear war as food stores are dwindling 
and machinery failing. 

THE VERDICT: A group of feisty 
students plan to find a solution to the 
growing nightmare, but the film feels a 
tad sluggish even at 94 minutes. Bill 
Murray does a lifeless turn as a 
corrupt official. 

How to Lose Friends  
and Alienate People  
Comedy/Romance starring Simon Pegg. 
Cert 15A 

 
 
THE PLOT: Based on Toby Young’s 
memoir, director Robert B Weide’s film 
outlines the misadventures of an 
unfortunate British writer who 
unexpectedly finds himself at the centre of 
New York’s social whirl. 

THE VERDICT: All of the barbs in 
Young’s confessional are filed down to 
make a romantic comedy, replete with 
outlandish set-pieces. Simon Pegg is 
a dislikable anti-hero – he grates from 
the first smug grin. 

Fly Me to the Moon  
Family/Comedy featuring the voice of 
Trevor Gagnon.  
Cert PG 

 
 
THE PLOT: ‘Fly Me To The Moon’ re-
imagines one of the proudest moments in 
modern American history – the Apollo 11 
space flight – through the eyes of three 
young houseflies with a proboscis for 
trouble. 

THE VERDICT: Director Ben Stassen 
employs 3D technology to jaw-
dropping effect, but the film has no 
comedy or drama to engage younger 
viewers or their parents. The 
impressive visuals cannot sustain our 
interest. 
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Tekst 2 

 

Professional Dog Walkers Face Backlash 
over ‘Packs’ on Heath 
 
based on an article by London  
Correspondent Fiona Hamilton 
  
(1)  Professional dog walkers are to 
be brought to heel in one of the 
country’s most popular open 
spaces. The managers of 
Hampstead Heath in North London 
are considering restricting the 
number of dogs that can be 
exercised on a single occasion at 
the heath, where up to 20 dogs at a 
time are sometimes walked together 
and let off their leashes. Other users 
of the heath have complained that 
they are unable to enjoy themselves 
because they find the packs of dogs 
intimidating.  
(2)  The City of London Corporation, 
which controls 10,000 acres of open 
space in the capital and its 
surrounding counties, says dogs are 
fighting each other and loads of 
animals are being dropped off for 
exercise. It is considering a 
restriction on the activities of 
professional dog walkers, across all 
of its open spaces, to alleviate the 
problem.  
(3)  Under the proposal there would 
be a limit − likely to be six − to the 
number of dogs that commercial 
operators could walk at any time. All 
professional walkers would have to 
gain a licence by undergoing 
assessment to prove that they could 
control their dogs. The corporation 
said that a professional licence, to 
be considered in the autumn, would 
restore peace on the heath, where 
there has been increasing tension  

 
between dog owners and other 
users. The suggestion has angered 
professional walkers, who claim that 
they are being unfairly blamed for 
trouble caused by individual dogs 
whose private owners are not 
properly controlling them.  
(4)  Simon Lee, the superintendent 
of Hampstead Heath, told The 
Times that complaints about packs 
of dogs had been increasing 
steadily over the past two years. 
“When people bring in excess of 
eight or ten dogs − and some 
people bring significantly higher 
numbers than that − it is putting 
some people off enjoying this open 
space. The dog walkers may have 
good control but when dogs start 
acting in a pack manner, their 
playful behaviour can be 
intimidating.” The number of 
professional dog walkers has surged 
in recent years because they offer a 
convenient service to owners who 
are unable to exercise their pets 
regularly. Hampstead Heath, near  
some wealthy neighbourhoods, is 
one of the capital’s most popular  
walking spots. 
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(5)  Heather Pope, who has  
been a professional dog walker on 
the heath since 2005, said that a 
licensing system was a ‘knee-jerk 
reaction’. She said that most of the 
dog walkers on the heath were 
professionally trained and made 
sure that the animals in their group 
were well-suited and under control. 
“If someone doesn’t like dogs they 
will complain even if you are 
walking an anorexic Chihuahua. 
People just won’t live and let live.”  
Ms Pope questioned the fairness of 
an assessment regime and was 
sceptical that the City of London 
would be able to police such a 
system.  

(6) The Kennel Club expressed 
concern that an ‘anti-dog’ climate 
was developing around Britain. A 
spokeswoman said that councils 
had been given powers to control 
dogs in 2005 and were becoming 
increasingly strict. “The problem 
with restrictions is that every dog is 
different. To say that walking six 
Chihuahuas and walking six 
Dobermans is the same thing is 
really quite ludicrous. There are 
factors such as control that the 
walkers have and their relationship 
with the dogs, and these are 
different in every circumstance.”  
 
 The Times, 2009 
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Tekst 3 

 

Drumming: Give it Some Stick 
 
 

 
 
Pounding out your frustrations 
on the drums is a perfect, 
healthy family activity, says 
Lucy Atkins 
 
(1)  Rock drumming lessons may not 
seem an obvious family activity, but 
an hour with teacher Nigel Ralf turns 
out to be the best entertainment 
money can buy − not just for adults, 
but for children too.  
(2)  The benefits of rock drumming 
are    8   . First, there is the simple, 
therapeutic joy of hitting. Then there 
are the newly discovered health 
effects. Researchers recently 
studied Clem Burke, the drummer 
from Blondie, and discovered that 
he burned off up to 600 calories per 
hour. His fitness, they found, was 
similar to that of a professional 
footballer. The researchers now 
plan to develop rock-drumming 
programmes in schools as an 
ingenious way to get either chubby 
or non-sporty, computer-obsessed 
children to    9   . 
(3)  Ralf, of course, is already doing 
this. “Drumming is seen as cool,” he 
says, “and although you work up a  

definite sweat, no child thinks of it 
as exercise.” They are, after all, still 
sitting down. 
(4)  There are also many 
psychological    10   . For example, 
drumming is used to treat 
depression and other mental 
illnesses, as well as in drug 
rehabilitation programmes and as an 
aid to stop smoking. The idea is that 
banging a drum activates the brain’s 
pleasure centres, tackles stress, 
takes you out of your self-obsessed 
routine and promotes a sense of 
community. 
(5) Best of all, it is enormous fun − 
for all ages. I first discovered this at 
the school summer fête, where Ralf 
put on a drumming competition for 
children. I became hooked. My 
children may have been    11    to 
see their mother wildly hitting the 
drums, but they still agreed to come 
to a family lesson. 
(6)  Our hour-long session begins 
with maths. Not a good start − I see 
my children turn pale − but, says 
Ralf, “in drumming, maths is easy”. 
It is all about recognising multiples 
of four so you can go at different 
speeds. We are using electronic 
drum sets, which are more compact 
and,    12   , have volume control 
(you can even plug in headphones 
to avoid upsetting the neighbours). 
(7)  Next, Ralf introduces us to the 
basic ‘four-beat rock rhythm’. This 
involves a surprising degree of 
mental flexibility: two hands and a 
bass-drum foot, each doing 
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something different    13    your 
brain keeps a one-two-three-four 
rhythm. It is a brain-aching exercise 
in coordination, which, he points 
out, must have knock-on benefits in 
sport,    14    boosting sluggish brain 
cells. 
(8)  “Virtually any child − or adult − 
can get some sense of achievement 
from drumming,” says Ralf, who left 
a job in electronics to teach 
drumming in primary and secondary 
schools in Oxfordshire. “It’s also a 
great way to get people interested in 
other musical instruments.” Though 
he offers private lessons, most 
pupils come to group tutorials after 
school or to holiday rock schools.  
“I get lots of mad mummies wanting 

a go,” Ralf says. “The dads are 
often more    15   . Perhaps they 
don’t want to look as if they don’t 
know what they’re doing.”  
(9)  It has been brilliant learning 
something new. All in all, our family 
rock-drumming lesson is a roaring 
success. We leave relaxed and 
smiling, energy spent.  
 
Nigel Ralf runs Drum Beats in 
Oxford. One-hour private lessons 
cost £26; group lessons from £8 per 
child, ages eight and above. 
(www.drum-beats.co.uk; 07910 
433265) 
 
 The Guardian, 2008 
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Tekst 4 
 
 

The Bramah Museum of Tea and Coffee, only two minutes from London Bridge 
Station, is the world’s first museum devoted entirely to the history of tea and 
coffee. It tells the commercial and social 400-year-old history of 
two of the world’s most important commodities since their arrival 
in Europe from the Far East and Africa.  
 
Since the British played a major role both in the China trade and 
development of production in India, Ceylon and Africa, the 
museum naturally tells the story from a British perspective. The 
museum, through its ceramics, metal ware, prints and displays, 
answers all those questions that people from around the world ask about 
British tea and coffee. 
 
The museum believes everything possible should be done to maintain and, if 
possible, improve the quality of tea and coffee offered to the public.  
 
The London tea trade has, for generations, conducted the business of unloading 
ships, marketing, blending and packing on both sides of the Thames close to 
London Bridge. Although the tea auctions were held north of the river, the South 
Bank boasted many prestigious warehouses. Also nearby is the George Inn with 
its original seventeenth century coffee room.  

For 200 years the East India Company sailing ships returning from China would 
unload their cargoes on the Thames. Although the steam ships bringing teas 
from India, Ceylon and Africa frequently berthed further down river, their cargoes 
would be brought up by barge as far as London Bridge. Some Clipper sailing 
ships however, came as far as London Bridge in the 1860s. 
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Menu 
The ceremony of English afternoon tea was popularised throughout the world by 
the British and is kept alive in our authentic tea room. The five minute wait for  
the tea to infuse is the heart and soul of English afternoon tea. 
 
Cream Tea 
Scones with clotted cream and jam, cake and tea of 
your choice £7. 
 
Afternoon Tea 
Cucumber sandwiches, hot crumpet, tea cake, cake 
and choice of tea £9. 
 
Guided Tours available. 
 
Pre-Booking 
Your table can be reserved for either cream or 
afternoon tea by emailing us at: bramah@teaandcoffeemuseum.com. 
 
We can accommodate a quiet table for two and groups of up to 45. 
Group booking is a specialty.
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Andy’s Top  
Trek Tips 
1 Get up early to 
avoid lightning storms 
– they generally roll in 
around midday. 
2 Avoid carrying 
unnecessary clothes 
by posting them 
ahead, and picking 
them up from local 
post offices when you 
need them. 
3 Plan and train 
thoroughly before you 
go. 

Tekst 5 

 

You did what? 

I Walked the Length of the USA 
 

 
 
Andy West hiked solo from Canada to Mexico 
 
(1)  It was a spell of sick leave 
that finally made Andy West 
realise that, if he was ever going 
to achieve his dream of trekking 
the Continental Divide Trail – 
the 5,000km north-south route 
along the Rockies from the 
Canada/US border to Mexico – 
he was just going to have to get 
up and do it. So Andy sold his 
house, gave up his job and 
devoted almost a year to 
planning his mammoth hike, as 
well as using the challenge to 
raise money for CHASE hospice 
care (www.chasecare.org.uk) 
and the Stroke Association 
(www.stroke.org.uk). 
(2)  His schedule was 
exhausting: It took Andy five 

months, trekking around 32km a 
day, six days a week, with just 
one small backpack, to 
complete his goal. So why did 
he do it? “The rewards came 
from completing a section each 
day,” explains Andy. “And being 
so high up that you could see 
for miles at a time. My number-
one memory is hiking through 
the snow, high up on a mountain 
ridge, in the cold air and under 
beautiful blue skies.” So, what 
was a typical day on the trail? 
“I’d get up early, before dawn, 
and cook myself some breakfast 
before setting off. By the end of 
the day I’d be trekking in the 
dark with a GPS and a light on 
my head!” 
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(3)  It could be lonely: “I’d go a 
long time without seeing anyone 
– I trekked 650km through 
Montana and didn’t see another 
person!”, Andy admits. But he 
also met hunters every now and 
then and sometimes their prey. 
“People often joked that I was 
going to get shot because 
‘hunters will shoot anything’. 
However, the hunters were 
really friendly and offered me 
food and water – which was a 
life-saver,” Andy recalls. “And 
once I saw a grizzly bear, which 
I scooted around!” 

 
 

(4)  Andy had more to contend 
with than just the odd grizzly. As 
well as fighting against snow 
and a trip-threatening leg injury, 
he also endured a forest fire and 
the odd lightning storm. Despite 
these challenges, Andy is not 
deterred from more trekking 
adventures and is planning to 
try the Pacific Crest Trail this 
year. His advice to anyone 
thinking of doing their own mega 
trek? “Just get on with it!”  

 
For more on Andy’s adventure, 
see www.andywestactive.com. 

 
  Wanderlust, 2009 
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Tekst 6 

 
 

 

Kettler Hybritech Electric 
bicycles save you time, 
money and effort 
 
 

 
 
 

The Kettler Hybritech Electric 
bicycles are so easy to ride –
just mount and off you go. Use 
it to beat the traffic or as an 
alternative to the car – there’s 
no insurance, no tax and no 
MOT1). It will take the strain off 
pedalling and assist you up 
hills. Definitely a more relaxing 
way to cycle. 

Delivered DIRECT to your door 
UK Delivery FREE of charge 

0845 026 5995 
quote ref ET95 for further information 

Monday to Friday 8am to 6pm, Saturday 10am to 4pm. 

or visit www.kettlerdirect.co.uk. 
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Kettler Quality and Design that’s Streets ahead 

Kettler bicycles are famous 
throughout Europe. The Hybritech 
range has an environmentally- 
friendly drive system which makes 
cycling a pure pleasure. As soon as 
you start to pedal, the motor supplies 
extra power as it is needed. That 
means you can cover a greater  
 

distance without fatigue and keep a 
faster sustainable speed – even 
uphill or with the wind in your face. 
Engineered and made in Germany, 
you can be assured by the 
impeccable build-quality which 
translates into a more stable, safer 
and enjoyable ride. 
 
 

Advanced Specification & Features 
1 Lightweight & quiet Panasonic 

battery works with pedal power to 
provide seamless energy output 

2 Easy to operate cycle mode 
3 Long-life lithium-ion battery 

securely fixed to frame with key 
lock 

4 Fully charged in 3 hrs 
5 Maximum speed of 15 miles an 

hour

 
6 Travels up to 50 miles before  

next charge 
7 Maintenance-free 8-speed hub 

gear system 
8 Comfortable gel saddle 
9 Halogen lights powered by hub 

dynamo – no need for batteries 
10 Handy parking stand &  

integrated rear luggage rack 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

□ YES, I would like to know more 
about Kettler Electric bicycles, the 28-
day no-quibble return guarantee and 
free UK delivery. 
Please send me a FREE brochure 
Mr/Mrs/Miss/Other…………………………. 
Address……………………………………… 
Postcode…………………………………..… 
Telephone…………………………………… 
E-mail ……………………………………….. 

noot 1 MOT = technische keuring 
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Tekst 7 

 

A Chance to Shine 
 

Professional dance training as a 
condition of community sentences 
is helping young offenders in 
Bradford and Leeds find their 
feet. 
 
Helen Carter 
 
(1)  It is less than five hours to go 
before Dance Unite’s 
performance at the Alhambra 
theatre’s studio in Bradford and 
all is not well. The young dancers 
are behaving very nervously and 
giggling when they should be 
concentrating on their 
performance. Tara Herbert, the 
artistic director, tells one of the 
girls to stop scratching. The girl 
loses her temper, swears, storms 
off in a huff, and is ordered out of 
the studio. Undeterred, the 
company continues its dress 
rehearsal. 
(2)  Dance United uses dance to 
engage young offenders. Its 
academy offers an intensive  
12-week programme, 25 hours a 
week, in which young people are 
treated as trainee professional 
dancers and receive a certificate 
in basic practical performance 
skills. 
(3)  Last year 33 young people 
were referred to Dance United 
from the Bradford and Leeds 
youth offending teams as a 
condition of their community 
sentence. In this area, more than 
three-quarters are expected to 
reoffend within 12 months –  

higher than the national average. 
Of the 33 referred to Dance 
United, 19 stayed on the 
programme and only half 
reoffended. 
(4)  A report out today by New 
Philanthropy Capital (NPC), 
analysing the most cost-effective 
youth offending programmes, 
highlights the work of Dance 
United. The report estimates that 
by stopping even one person 
reoffending, the charity can save 
the community from spending 
about £82,000.  
(5)  Dance United relies on the 
Arts Council, the lottery and youth 
offending teams for funding. NPC 
says that because the criminal 
justice field is averse to risk, 
fearful of tabloids and keen to 
look tough on crime, the voluntary 
sector – which is not stifled by a 
sense of what is ‘publicly 
acceptable’ – has a particularly 
important role to play. It explains: 
“By targeting support at 
organisations that are making a 
real statement, charities and 
funders can save children from a 
life of crime and get offenders 
back on the straight and narrow.” 
(6)  Back at the dress rehearsal, 
the dancer who quit is back. 
Everyone sits in a circle and she 
apologises for her behaviour. 
“Thanks for having me back,” she 
says. “I just want to make my 
mum proud.” She hangs her 
head, embarrassed by the 
attention. 
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(7)  After three weeks of training 
the young people will go into 
primary schools to help deliver 
dance lessons. Rob Lynden, head 
of programme development at 
Dance United, says the training is 
about people reintegrating with 
their families and picking up the 
pieces of their lives. “The young 
people are taken out of their 
comfort zone. When they first 
come along the kids will moan 
and scream about everything, and 
then they start to realise it is 

something they actually enjoy,” 
he says. 
(8)  Connor (not his real name), 
19, was permanently excluded 
from school because of his poor 
behaviour. “I used to find it very 
difficult when I began dancing 
and tried to focus, but now I just 
blank everything out. I am 
applying for university when  
I finish my course. I have met 
some amazing people who will be 
friends for life.” 

 
The Society Guardian, 2010 
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Tekst 8 

 
 

Appeal of the Cycle Routes 
 
Sir: A leaflet which accompanied my copy of the 23 July  
edition of The Independent invited me to contribute  
towards the cost of building the National Cycle Network  
by the charity Sustrans. 
I am appalled that I even received the leaflet.  
Have we really become so car-obsessed that the  
Government is not prepared to invest in such a  
worthwhile project? What will happen if the  
National Lottery and individual contributions are  
insufficient?  
I don’t recall receiving requests for support for the  
further development of the National Road Network. 
 
Hayley North, 
Leeds 
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Tekst 9 

 
 

Get to See a Whale 
Soon  
 
 
You may want to describe  
it to your grandchildren. 
 
Many great whales like the 
humpback have been so brutally massacred by mankind that whalers 
consider them commercially extinct. 
 
Whales are still over-exploited 
Typical is the blue whale, the largest animal that has ever lived on this 
earth – 100 feet (30 metres) long en weighing 160 tons. Since 1900 we 
humans have killed well over 300,000 of them and there are only a few 
thousand left. 
 
Despite international demands to stop the slaughter, whalers – mainly 
Japanese and Russian – are destroying four other species of great whale; 
some have already been reduced to 20 per cent of their former 
population. Whalers can turn to other trades but the great whales can 
never be recreated. 
 
They have much to teach us 
These peaceful creatures have highly developed brains and close family 
and social organisation. 
 
They can communicate over great distances, and dive to great depths. 
We cannot yet explain their full role in the ecology of the seas, but if they 
are wiped out and we find their role was a vital one, it will be too late. 
The World Wildlife Fund is campaigning to save the life and resources of 
the seas – for our own sakes and those of our children. 
 
 
 
 

einde  
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Beantwoord alle vragen en maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 3 1  ...............................................................................................................  

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

 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 

 7 A B C D 

 

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

 
 8 A B C D 

 
 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 E 

 
 

Tekst 4 

 
 16 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 
 

Tekst 5 

 
 17 A B C D 

 
 18 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 

 19 A B C D 

 
 20 A B C D
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Tekst 6 

 
 21 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 
 

Tekst 7 

 
 22 A B C D 

 
 23 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 

 24 A B C D 

 
 25  ..................................................................................................................  

 
 26 A B C D 

 
 27 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 28 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 29 A B C 
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Schrijfopdracht 

 
 30  ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidsopdrachten worden 4 
beoordelingscategorieën onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud 
en communicatieve effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de 
scorepunten. 
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• 1 • 1 
• 1 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
The Rocker 
 
 

Tekst 2 
 

 2 D 
 

 3 maximumscore 2 
• minder honden 
• vergunning/toets om honden te houden 
 

 4 C 
 

 5 D 
 

 6 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 7 B 
 
 

Tekst 3 
 

 8 B 
 

 9 B 
 

 10 A 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 11 C 
 

 12 C 
 

 13 D 
 

 14 B 
 

 15 D 
 
 

Tekst 4 
 

 16 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
indien vier goed 2 
indien drie goed 1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 5 
 

 17 B 
 

 18 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 19 B 
 

 20 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Tekst 6 
 

 21 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 onjuist 
4 juist 
 
indien vier goed 2 
indien drie goed 1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 7 
 

 22 B 
 

 23 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 24 B 
 

 25 maximumscore 1 
(alinea) 1 
 

 26 A 
 

 27 C 
 
 

Tekst 8 
 

 28 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Tekst 9 
 

 29 C 
 
 

Schrijfopdracht 
 

 30 maximumscore 13 
1 noemen naam, leeftijd, geslacht en land 
2 aangeven met drie vrienden en voor slagen eindexamen 
3 aangeven dat ieder een activiteit organiseert 
4 reden voor keuze Tea Museum: Engelse traditie leren kennen of zelf 

meemaken  
5 vragen naar mogelijkheid van rondleiding  
6 eenvoudig Engels en reden waarom 
7 informeren naar korting voor jongeren 
8 tafel voor vier reserveren 
9 vragen hoelang van te voren aanwezig 
10 passende slotzin 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de  
schrijfopdracht achter de vraagnummers 30.1, 30.2, 30.3 en 30.4. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 2 The Times, 2009 
tekst 3 The Guardian, 2008 
tekst 5 Wanderlust, 2009 
tekst 7 The Society Guardian, 2010 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
het vermelden van adressen, 
datum, aanhef, slotgroet en naam. 
Beoordeel taalfouten in de 
uitwerking van de conventies bij 
taalgebruik. 

 
0 ft   1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters 
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig 
of communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. 
zinsbouw en woordgebruik 
meestal ernstiger/storender dan 
grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is 
maatgevend voor het gewicht van 
de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke score 
is hier dus altijd een 
even getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is 
terug te vinden. (Zie het 
overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
10 of 9 elementen 2pt 
  8 elementen 1pt 
  7 of minder 0pt 
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Criterium Beoordelingstaak Scores 
Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer 

gericht schrijft, dus echt 
communiceert en niet ‘slechts’ 
de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt 
voor een samenhangend en 
goed lopend geheel, o.m. door 
correct gebruik van 
verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen 
voor een correcte indeling in 
alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op 
taalfouten. 
 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
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Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB Het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting dient naast ‘Yours faithfully’, ‘Yours sincerely’, ‘Yours truly’ en ‘Sincerely 
yours’ ook ‘Kind regards’ goed gerekend te worden. Dit, omdat deze conventie in de 
Angelsaksische landen op verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, 
omdat deze steeds minder strikt wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting dient u het 
weglaten van de komma te laten passeren.  
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 23 april 2009. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘april’, zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
N.B. Indien een leerling een geheel andere brief schrijft dan gevraagd en/of de punten 
die in de brief verwerkt moeten worden niet volgens de opdracht uitwerkt, dienen géén 
scorepunten voor taalgebruik en communicatieve effectiviteit te worden toegekend. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
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communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr 
Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimenten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
   London 
   WC1N3XX 
   Great Britain 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 minutes 
before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 

Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and 
a beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 

Pagina: 643Voor 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).



 

 GT-0071-a-14-1-c 16 lees verder ►►► 
 

3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the 
travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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SCORELIJST   N.B. MAAK KOPIEËN VAN DIT FORMULIER ALS U MEERDERE KLASSEN HEEFT 

 
SCHRIJFVAARDIGHEID   NAAM DOCENT: 
ENGELS GL en TL 2014 tijdvak 1   KLAS: 
 
Nummer 
kandidaat 

Naam  
kandidaat 

Conven-
ties 
 
 
 
Max 1 

Taal- 
gebruik 
 
(score x 2) 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de kandidaat 
heeft uitgewerkt. Zet de behaalde score in de 
kolom hiernaast. 

10/9=2   8=1    7=0 

Inhouds-
elemen- 
ten 
 
 
Max 2 

Com-
munica-
tieve 
effectivi-
teit 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 13 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
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 VERVOLG     KLAS: 
 

Nummer 
kandidaat 

Naam  
kandidaat 

Conven- 
ties 
 
 
 
Max 1 

Taal- 
gebruik 
 
(score x 2) 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de kandidaat 
heeft uitgewerkt. Zet de behaalde score in de 
kolom hiernaast. 

10/9=2   8=1    7=0 

Inhouds-
elemen- 
ten 
 
 
Max 2 

Com-
munica-
tieve 
effectivi-
teit 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 13 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
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aanvulling op het correctievoorschrift 2014-1 
 

Engels GL en TL 

 
Centraal examen vmbo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen Engels GL en TL: 
 
Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 3 moet het antwoord: 
 
maximumscore 2 
• minder honden 
• vergunning/toets om honden te houden 
 
vervangen worden door: 
 
maximumscore 2 
• minder honden / een limiet/maximum aan het aantal honden 
• vergunning / (hondenuitlaters moeten) een toets/licentie (halen) om  

honden (onder controle) te houden  1 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels GL en TL. 
 
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs H.W. Laan 
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aanvulling op het correctievoorschrift 2014-1 
 

Engels GL en TL 

 
Centraal examen vmbo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen Engels GL en TL: 
 
Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 3 moet het antwoord: 
 
maximumscore 2 
• minder honden 
• vergunning/toets om honden te houden 
 
vervangen worden door: 
 
maximumscore 2 
• minder honden / een limiet/maximum aan het aantal honden 
• vergunning / (hondenuitlaters moeten) een toets/licentie (halen) om  

honden (onder controle) te houden  1 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels GL en TL. 
 
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs H.W. Laan 
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Examen VMBO-GL en TL 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen en maak de schrijfopdracht in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 16 juni
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 

 
Lees eerst deze opgave, voordat je de tekst in het tekstboekje bekijkt. 
 

1p 1 Wie van de mensen die reageren op het probleem van de broers, 
benadrukt dat er veel belangrijker zaken zijn om je druk over te maken? 
A Abdul Kassim 
B Helen Howard 
C John Bap 
D Paul Booker 
E Richard Cook 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 Doris Blake wordt als misdadigster afgebeeld. 

 Wat heeft ze verkeerd gedaan? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 
 

Tekst 3 

 
1p 3 Waarom kunnen kakkerlakken niet ontsnappen aan een stofzuiger die hen 

van achteren benadert? 
A Door de richting van de luchtstroom vluchten ze de verkeerde kant op. 
B Hun zintuigen zijn aan de achterkant niet voldoende ontwikkeld. 
C Ze rennen bij gevaar naar kleine donkere openingen. 
 
 

Tekst 4 

 
1p 4 “This man picked on the wrong guy,” (paragraph 2)  

Why does Mr Paddy say this? 
A to explain that he had been mistaken for someone else 
B to make clear that he felt sorry for the mugger 
C to point out that the man who assaulted him could not fight at all 
D to stress that he was experienced in dealing with violent people 
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1p 5 What feeling does Mr Paddy express in paragraph 6? 
A confidence 
B fear 
C irritation 
D relief 
 

1p 6 What is the main purpose of this article? 
A to criticise the assailant for his cowardly behaviour 
B to discuss the increasing crime rates in Britain 
C to give an account of the incident that took place 
 

2p 7 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Neville Paddy werd door zijn aanvaller in de houdgreep genomen. 
2 Het duurde 10 minuten voordat de politie kwam. 
3 De overvaller zal tenminste tot 24 oktober vastzitten. 
4 De schrijver adviseert burgers zelf actie te ondernemen bij een 

overval. 
 
 

Tekst 5 

 
1p 8 What is KidZania according to paragraphs 1 and 2? 

It is an amusement park that 
A employs children to design and operate the various rides. 
B gives children the chance to experience being an adult. 
C prepares children for their future jobs and careers. 
D teaches children about the hardships of child labour. 
 

1p 9 Uit welke zin uit alinea 1 of 2 blijkt dat echte problemen niet doordringen 
in KidZania? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin in 
de uitwerkbijlage. 
 

2p 10 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 3 en 4. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Elk park heeft een eigen thema. 
2 Het park is een typisch Japans product. 
3 Ouders mogen in de parken alleen maar toekijken. 
4 De kinderen hebben hun eigen munteenheid in deze parken. 
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1p 11 What can be concluded about KidZania after reading this text? 
A Children clearly enjoy spending time in KidZania. 
B Employees of KidZania have to work long hours. 
C KidZania is part of a non-profit organisation. 
D People working in KidZania earn high salaries. 
 
 

Tekst 6 

 
1p 12 Which of the following about Rogers is true according to paragraph 1? 

A He became interested in live bears after he had first examined dead 
ones. 

B He failed to understand bears despite spending time and effort on 
them. 

C He felt he was better at studying bears in the wild than in a laboratory. 
D He objected against scientifically accepted tests which traumatise 

bears. 
 

1p 13 “to explode myths about them” (alinea 2) 
 In welke alinea worden deze misverstanden over beren verder 

uitgewerkt?  
Noteer het nummer van deze alinea in de uitwerkbijlage. 
 

1p 14 What is the main purpose of paragraph 3? 
A to explain what mistakes Rogers makes when dealing with bears 
B to give a description of the contact between Rogers and the bears 
C to make clear that the bears Rogers works with are not at all 

dangerous 
D to show the dangers of making Bearwalker of the Northwoods 
 

1p 15 How does paragraph 6 connect to paragraph 5? 
A It highlights what is said in paragraph 5. 
B It supports what is said in paragraph 5. 
C It undermines what is said in paragraph 5. 
 

2p 16 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 7 en 8. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 In de academische wereld is Rogers bekend om zijn 

wetenschappelijke publicaties. 
2 Andere wetenschappers vinden dat Rogers het gedrag van beren niet 

goed kan bestuderen door de manier waarop hij met ze omgaat. 
3 Collega-wetenschappers snappen niet hoe het Rogers lukt om dichtbij 

de beren te komen. 
4 Rogers gaat met June om alsof ze één van zijn huisdieren is. 
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Tekst 7 

 
1p 17 Kies bij    17    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A easy to consume 
B good value for money 
C quite tasty 
D rather healthy 
 

1p 18 What becomes clear about ‘Hipp’ from paragraphs 1 and 2? 
A It hardly suffers any competition from rival babyfood companies. 
B It has recently introduced a new range of exotic flavours. 
C It is trying to sell its products to homes for elderly people. 
D It noticed grown-ups are eating products intended for children. 
 

1p 19 Kies bij    19    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Even though 
B Just as 
C Now that 
 

1p 20 Kies bij    20    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A gain strength 
B lose weight 
C prepare meals 
D save time  
 

1p 21 Kies bij    21    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A change our recipes 
B ignore this group 
C settle for continuity 
D target them 
 

1p 22 Kies bij    22    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A affordable 
B available 
C questionable 
D unavoidable 
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1p 23 How does paragraph 7 connect to paragraph 6? 
A It adds an argument to the point made in paragraph 6. 
B It contradicts the point made in paragraph 6. 
C It explains the point made in paragraph 6. 
D It summarises the point made in paragraph 6. 
 
 

Tekst 8 

 
1p 24 What was Bret Ravenhill punished for according to the text? 

A He had been caught with illegal drugs on him. 
B He had been involved in an armed robbery. 
C He had caused a major road accident on his motorbike. 
D He had gone out at night, although it was forbidden. 
E He had tried to fool his security worker. 
 

1p 25 ‘an assessment of the leg’ (alinea 4) 
 In welke zin uit de tekst worden handelingen beschreven die 

onderdeel van zo’n onderzoek van het been kunnen zijn? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van die zin. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 26 “Liz Everett set up an internet campaign.” (alinea 2) 

In welke alinea wordt uitgelegd waarom Liz Everett deze moeite neemt? 
A alinea 2 
B alinea 3 
C alinea 4 
D alinea 5 
 

2p 27 Geef van elk van de volgende beweringen over de tekst aan of deze juist 
of onjuist is. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Meare Kat is vernoemd naar de persoon die hem gevonden heeft. 
2 Meare Kat is aangespoeld op het strand. 
3 Meare Kat ziet er oud en gebruikt uit. 
4 De Daily Mail wil een artikel schrijven over de eigenaar van Meare Kat. 
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Tekst 10 

 
1p 28 Het einde van de laatste zin van deze ingezonden brief ontbreekt. 

Kies bij    28    het juiste antwoord. 
A in despair 
B in peace and quiet 
C none the wiser 
D with a beeping noise 
 
 

Tekst 11 

 
1p 29 Wat wordt in dit artikel verteld over olifanten die wees zijn geworden? 

A Ze blijven trouw aan de groep olifanten waar ze deel van uit maken. 
B Ze krijgen een groep verzorgers die hen door het eerste jaar heen 

helpt. 
C Ze worden overgebracht naar verschillende dierentuinen in de regio. 
 
 

Tekst 12 

 
Lees eerst deze opgave, voordat je de tekst in het tekstboekje bekijkt. 
 

1p 30 Welke van de koffers kun je groter of kleiner maken? 
A M&S Trolley Case 
B Heys Trolley Case 
C Samsonite Trolley Case 
D Hybrid Trolley Case 
E Kipling Trolley Case 
F John Lewis Trolley Case  
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Schrijfopdracht 

 
13p 31 Inleiding 

Je hebt op school tijdens de les Engels een artikel in The Daily Mail over 
een verloren knuffel (=stuffed animal) gelezen (tekst 9). Daar zat een foto 
van de knuffel bij en het bleek om de knuffel van je broertje te gaan! Je 
was erg verbaasd. Jij bent met je ouders en je kleine broertje op vakantie 
geweest in het stadje dat in het artikel genoemd wordt. Je broertje is daar 
zijn knuffel kwijtgeraakt en er een paar dagen erg verdrietig van geweest.  
Onderaan het artikel lees je de oproep om te schrijven naar The Daily Mail. 
Dat ga je natuurlijk doen. Om te bewijzen dat het om de knuffel van je broertje 
gaat, stuur je een foto van je broertje met de knuffel mee. Je hoopt op een 
snelle reactie, zodat je broertje binnenkort zijn knuffel terug krijgt. 
Richt je brief aan: Paul Dacre, The Daily Mail, Northcliffe House, 2 Derry 
Street, London W8 5TT 
 
Opdracht 
Schrijf de brief aan de contactpersoon. Maak gebruik van de informatie 
uit bovenstaande inleiding bij het uitwerken van de volgende 9 punten: 
 Stel jezelf voor (naam, jongen/meisje, leeftijd, land). 
 Schrijf dat je het artikel over de verloren knuffel op school gelezen 

hebt. 
 Beschrijf hoe je reageerde toen je het bericht las. 
 Leg uit dat het om de knuffel van je broertje gaat en 
 dat hij die kwijt is geraakt op vakantie in Engeland. 
 Geef aan hoe je broertje reageerde toen hij zijn knuffel kwijt was. 
 Vraag of Paul Dacre de knuffel op wil sturen, zodat je je broertje blij 

kunt maken. 
 Schrijf dat je een foto meestuurt van je broertje met de knuffel als 

bewijs. 
 Eindig met een passende slotzin. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Paul Dacre, de datum, aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat hieronder een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres, 
en aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de inhoud van 
de brief links bovenaan de pagina. 
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Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels 
gebruikt hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder 
wordt beoordeeld of je alle (9) elementen van de opdracht hebt 
uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar let op het 
aantal woorden. 
Succes! 
 
 
Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’ 
(let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk!) 
 
[adres afzender (je eigen adres!)]  
bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR  Barendrecht 
(The) Netherlands 
 
[datum (Let op: de datum van vandaag!)]  
bijvoorbeeld: 
23 April 2014 
23rd April 2014 
April 23, 2014 
April 23rd, 2014 
 
[adres geadresseerde] 
Paul Dacre 
The Daily Mail  
Northcliffe House  
2 Derry Street,  
London W8 5TT  
England 
 
 

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. 

einde  
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Tekst 1 

 
Lees eerst de opgave in je opgavenboekje, voordat je deze tekst bekijkt. 
 
 

Missing Out 
 
My brother and I − 
we’re 14 and 12 − 
want to have a 
PlayStation 3 
(PS3). We would 
happily pay for 
some of it, but our 
parents don’t want 
to talk about it. How 
can we get them to 
change their minds? 
We can’t bear being 
the only teenagers 
missing out! 
 
 
 
 
● I’m 15 and last summer me and 
my brother faced the same 
dilemma. He was itching to get a 
PS3 ever since it came out. Let 
me tell you the only way you can 
get your parents to chip in to buy 
a PS3, is to beg like you have 
never begged before. 
 Beg like tomorrow will never 
come. It may well be your only 
chance. 
Abdul Kassim, London 
 
● I wouldn’t have a clue what a 
PS3 is, but I do know plenty 
about skills that will take you 
forward into adult life. Bleating 
“it’s not fair” is not likely to cut  
any ice with adults, but presenting  
your case in an informed and  
 

 

rational way could well do the 
trick. 
 If your parents are reluctant to 
even discuss the issue, prepare a  
written report to give to them for 
consideration and include the 
reasons why you would like a 
PS3. 
Helen Howard, Lincolnshire 
 
● You are not the only teenagers 
missing out; the world contains 
millions of teenagers who do not 
have many things you take for 
granted − like food for example, 
let alone a PS3. 
 Life is not fair to them either, 
but in a more life-threatening way. 
There is a bigger world out there. 
John Bap, by email 
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● A good way is to persuade your 
parents that they can’t really do 
without the PS3, rather than 
saying everybody else has one. 
 Make a big point about 
learning the value of hard work 
through paying your contribution 
and promote the other features of 
the console, e.g., it doubles as a 
CD/DVD player etc. 
 Failing this, just sulk around 
the house until they cave. 
Paul Booker, Oxford 

● I would like a second home in 
Brazil, preferably on the beach 
with a private jet to whizz me 
back and forth from London.  
I, too, am prepared to pay for part 
of it. 
 When you find a way of 
convincing people to buy stuff for 
you, let me know. 
Richard Cook, by email 
 
 

 
 
For more ideas go to guardian.co.uk/money then click on Blogs and 
Personal Effects. 
 
Reply Email your suggestions to personal.effects@guardian.co.uk or 
write to us at Personal Effects, Money, The Guardian, Kings Place, 90 
York Way, London N1 9GU. There’s a £25 National Book Token for the 
best answer. And do you have a problem readers could solve? Let us 
know.
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Tekst 2 

 
 
 
Mrs Doris Blake, 72 
 
 
 
 
Hamish enjoys his walkies. Doris always 
takes him through the park, past the school 
and the library. And Hamish does his 
business in the park, outside the school and 
in front of the library. 
 
Doris doesn’t see why she should pick it up. 
She’s had dogs since she was a girl and no 
one picked up after their dog in the old days 
– so why should she start now. 
 
Don’t be like Doris. 
 
Ensure your dog does not foul our public spaces. Always pick up after 
your dog and if possible dispose of the waste in an appropriate bin. 
 
 
Find out more with  
the Kennel Club 
0870 606 6750 
www.crufts.org.uk 

ENVIRONMENTAL 
HAZARD 

Mrs Doris Blake,72 
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Tekst 3 

 

Creepy Crawlies 
 
Cockroaches can never escape a 
vacuum cleaner if approached from 
behind, scientists have deduced. 
Paradoxically, the reason is that the 
beetle possesses more sense in its 
bottom than in its head when under 
attack. 

Tiny hairs on posterior 
appendages sense small changes in 
the air flowing around its body and 
warn it of approaching danger. But if a 
vacuum cleaner approaches from behind, the air flows from head to 
nozzle. “It thinks the attack is from the front and it turns round and runs 
straight into the nozzle,” said Dr Hananel Davidowitz of the NEC research 
institute, New Jersey. 
 
 Sunday Times, 2008 
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Tekst 4 

 

Ex-soldier Teaches Attacker a Lesson 
  
By Richard Saville 
 
(1) Neville Paddy, a 70-year-old 
former soldier, was praised by 
police after he fought off an 
attacker and held him down for 10 
minutes. 
(2) Mr Paddy was hit in the throat 
but managed to overcome his 
assailant and detain him with a 
wrist lock until police arrived. 
“This man picked on the wrong 
guy,” said Mr Paddy, who is also 
a retired prison guard. 
(3) He was walking along a street 
in Truro, Cornwall, last Friday 
morning when a man grabbed him 
by the throat and threatened to 
kill him. But Mr Paddy, a former 
instructor in restraints with the 
prison service and an anti-riot 
team leader, unbalanced his 
attacker and threw him over a 
motorbike. 
(4) “All my past training kicked in 
and I reacted immediately,” said 

Mr Paddy. “He was 6ft 2in, a big 
fellow. When he started shouting 
that he was going to kill me 
I realised I had to take this fellow 
out.” 
(5) A 34-year-old man was 
arrested on suspicion of actual 
bodily harm and released on bail 
until Oct 24. But Mr Paddy 
criticised the decision to grant 
bail. 
(6) “You get attacked in the 
street, go and make your 
statement and the man is straight 
out on police bail,” he said. “I’m a 
pensioner and I made a citizen’s 
arrest. Where is the law and order 
in this country?” 
(7) Devon and Cornwall Police 
said Mr Paddy’s actions were 
‘highly commendable’. 
 
 The Daily Telegraph, 2008 
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Tekst 5 

 
 

Replica Town 
 
Justin McCurry  
 
 
 
 
 
 
 

(1) It may be the only place in the 
world where it is acceptable to let 
children work and where parents 
look on with pride as their 
offspring slave over hot stoves or 
pursue criminals through the 
streets. 
(2) While millions confront the 
spectre of unemployment, the 
recession has failed to materialise 
at KidZania. It is a scaled-down 
replica town in the Tokyo 
suburbs. It invites children to act 
out their fantasies, whether it is 
flying a passenger jet and acting 
on stage, or the less glamorous 
tasks of issuing driving licences 
and delivering parcels. Its 
buildings, vehicles and other 
features are scaled down to two-
thirds real size to accommodate 
its young inhabitants. They have 
more than 50 jobs to choose from 
during a typical five- or six-hour 
shift, with each job lasting about 
30 minutes. 
(3) The park, which opened in 
October 2006, attracted 950,000 
people in its first year and has 
been fully booked every day ever 
since. Aimed at children aged two 

to fourteen, the first KidZania 
opened in Santa Fe shopping 
mall in Mexico City in 1999 with 
the name City of the Children. It 
proved so popular that a second 
Mexican park was developed in 
Monterrey, followed by KidZania 
in Tokyo. More have been built in 
Jakarta, Nishinomiya in Japan, 
and Lisbon, with plans to open 
one in Dubai later this year. 
(4) After paying an admission fee, 
KidZania’s young toilers select a 
job, change into uniform and start 
work. On-the-job coaching is 
guaranteed, and parents are 
banished to viewing areas. In 
return for their labour they are 
paid in kidzos, the park’s official 
currency, which can be 
exchanged for goods and 
services at KidZania complexes 
anywhere in the world. 
(5) There have been no reports of 
redundancies, wildcat strikes or 
unpaid overtime. And retirement – 
voluntary or otherwise – is still a 
long way off.  
 
 The Guardian, 2009 
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Tekst 6 

 

The Truth about Bears 
 
Biologist who befriended animals for BBC film insists they are misunderstood 
 
Suzanne Goldenberg 
US environment correspondent 
 
(1) Wildlife biologist Lynn Rogers had 
logged thousands of hours observing 
North America’s black bears. He had 
shot them with tranquilizers before 
fitting them with ear tags or radio 
collars. He had drawn their blood and 
mapped their DNA. And he had 
tracked their movements with pins on 
maps. None of that had allowed him 
to really know the creatures. When 
he did get close to a bear in the wild 
the animal was usually terrified, 
caught in a trap in the woods. 
(2) Rogers realised he had to win 
their trust. So he abandoned 
scientific detachment and took the 
daring and controversial step of 
forming relationships with his study 
animals, using food to gain 
acceptance among an extended bear 
family in Minnesota. Gaining such 
trust has given him an insight into 
their behaviour and social 
organisation as well as allowing him 
to explode myths about them.  
(3) The relationship between Rogers 
and his research subjects is explored 
in a BBC film, Bearwalker of the 
Northwoods. The film opens with 
Rogers – who is 70 – hiking through 
the woods of north-east Minnesota. 
Rogers approaches a mother bear 
and her cubs slowly and deliberately. 
“It’s me, bear, it’s me,” he calls out. 
The adult female he calls Juliet slaps 
a few times at the opening of the 
mud and wood den. Rogers is not  

 
alarmed. “She is not a mean bear. 
She is just a nervous bear, but she 
will calm down,” he tells the camera. 
Within moments, it looks as if Juliet is 
about to nod off to sleep. 
(4) Rogers has abandoned just about 
everything he knew about bears. 
Contrary to popular belief they do not 
like honey, and they are not 
ferocious. Rogers is determined 
about that. He has never heard a 
bear roar or growl, and he has never 
been seriously hurt, even though in 
his early years he displayed what he 
calls ‘bad bear manners’. 
(5) Actually, the bears he knows are 
timid. Defensive postures, such as 
slapping paws on the ground, are 
mistaken for aggression. “In my 42 
years of working closely with bears 
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and testing every no-no, I have not 
found a way of getting a bear to 
attack. The more I push them the 
more they try to get away.” 
(6) It’s humans who are the more 
dangerous animal, he said. “If you 
look at the statistics, one black bear 
out of a million kills somebody. With 
grizzly bears it’s one in 50,000. 
Among humans it’s one person out of 
18,000 who kills somebody.” 
(7) Rogers’s methods make him 
controversial with fellow researchers 
and he does not have a significant 
publishing record in academic 
journals. Tim Ginnett, an American 
university professor, said feeding the 
animals runs the risk of changing the 
behaviour you want to study. “We 
want to understand how they behave 

and operate in a natural ecosystem, 
and feeding them – to my way of 
thinking – kind of disrupts that so it’s 
not an approach we use,” he said. 
(8) Rogers is no sentimentalist. Even 
after devoting 40 years of his life to 
the black bear of Minnesota, he is 
under no illusion that his interest is 
felt in return. Even his favourite bear, 
June, does not really like him, he 
said. “If she had feelings I think she 
would want to seek company like a 
dog does its master’s,” he said, “but 
she doesn’t think of me in those 
terms. I’m just the guy that brings her 
a treat once in a while and she can 
ignore … that makes her so valuable 
to science.” 
  
 The Guardian, 2009 
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Tekst 7 

 

Tuck in … a quarter 
of baby food in jars 
is eaten by adults 
 
Kate Connolly 
 
(1) Can’t be bothered to chew your 
food? Too tired to cook and looking 
for a quick meal? It seems that in 
such circumstances a growing 
number of adults may consider 
opening a jar of baby food. The 
world’s largest baby food 
manufacturer, Hipp, has said an 
increasing number of adults are 
turning to its pre-cooked, pureed 
meals because they find them 
    17    . 
(2) About a quarter of those who eat 
the firm’s 100 varieties of pulped 
meals – from apple and 
cranberry breakfast to 
vegetable and beef hotpot – 
are adults, it says. Claus 
Hipp said in recent years his 
firm’s products had grown in 
popularity, particularly 
among older people, with 
stewed apple said to be a 
favourite. 
(3) Claus Hipp added: “Not 
so long ago, we had twice as 
many births as now, and 
that, of course, has a knock-on 
effect. As our society gets ever older, 
baby food is showing that it has a 
future in the adult market”.    19    
birth rates have dropped in most 
European countries, most notably in 

Germany, the company’s profits rose 
by €90m last year to €500m (£450m). 
(4) A million and a half jars of baby 
food come off the Hipp production 
line every day. Hipp said calorie-
conscious new mothers saw the 
meals – which are low in fat, sugar 
and salt – as a way to help them 
   20    after giving birth and were 
among new customers it had won in 
recent years. Sportsmen and women 
looking for a light meal are believed 
to favour the jars, too. 
(5) The company, which recommends 

its organic meals to babies 
‘at the start of weaning to 
three years of age’, said it 
had no intention of 
relaunching the products for 
a separate market. “Older 
people can often cope with 
the mashed baby food better 
than regular meals, but we’re 
not planning to    21    … we 
want to keep our baby 
image,” said Hipp, whose 
father, Georg, started putting 

baby food in jars in 1960. 
(6) Eileen Steinbock, of the British 
Dietetic Association, said pureed 
food could benefit people whose 
ability to swallow had been greatly 
reduced through old age, dementia or 
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a stroke, and was already in 
widespread use in care homes. But 
people who could still chew and 
swallow should continue to do so for 
as long as possible,” she added.  
“I wouldn’t like to see people being 
given pureed food just because it’s 
easier for a carer to give it to them 
that way. It should only be given 
when it’s    22   ,” according to Ms 
Steinbock. 
(7) Moreover, the protein content of 
food declines when it is pureed 

because extra water is added to help 
liquify it, leaving it with fewer 
calories. “That would be a bad thing 
because a lot of people who require 
pureed food find it hard to eat 
enough and are quite likely to be 
nutritionally compromised and 
possibly even malnourished,” she 
added. 
 

The Guardian, 2010 
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Tekst 8 

 

Pull the other one….! 
 
By The Daily Telegraph Reporter 
 

1 A ONE-LEGGED convict was able to wander undetected after a security 
company fitted a tracking device to his false limb. 

2  Bret Ravenhill, 29, who lost his left leg in a motorbike crash six years 
ago, was ordered to wear an electronic tag after he was convicted of 
possessing cannabis. But when a security worker came to fit the tag she 
failed to notice that one of his limbs was prosthetic. 

3  Ravenhill, a forklift truck driver from Barnsley, South Yorkshire, 
explained what happened. “I thought she would realise straight away but 
she never bothered to turn up my trouser leg or look underneath my sock. 
I just left things as they were for a joke. I didn’t break my curfew once but 
I could have been out living it up every night. I’m no danger to the public 
but what if they’d done the same thing to an armed robber?” 

4  Ravenhill had to wear the tag under a probation order which banned 
him from going out at night for three months. He said that staff from the 
security company G4S checked his tag every night for four weeks but still 
failed to notice his disability. In between checks he would prop his artificial 
leg in a corner and wear a spare. A spokesman for G4S said: “We 
conduct our monitoring operation under rigorous procedures which include 
carrying out an assessment of the leg that is being tagged. It would 
appear that in this instance the procedure has not been followed and we 
are conducting a thorough investigation into the matter now that it has 
been brought to our attention.” 

5  The Justice Minister, David Hanson, said: “I am very concerned about 
these very serious allegations and will be speaking to the chief executive 
of G4S about this incident.” 
 

The  Daily Telegraph, 2009 
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Tekst 9 

 
 

Dog-Eared Cat 
 
By Andrew Levy 
 
(1) He looks perfectly happy playing 
in the sand and relaxing in a rowing 
boat. But you can almost guarantee 
that somewhere, the small child who 
owns him is far from content. For 
Meare Kat, named after the tea shop 
outside which he was found, is lost – 
and he needs your help to get him 
home. 
(2) The toy cat was handed in by a 
customer on a busy day when lots of 
families had come into the tearoom. 
The shop’s owner Liz Everett set up 
an internet campaign. So far, 500 
people have joined the Facebook 
page to help. 
(3) On this page, Meare Kat says: 
“I’ve had a lovely day out, now I’m 
ready to go home.” He adds: “I’ve 
lost my family. We were having a 
lovely day by the seaside in 
Thorpeness, Suffolk, on Sunday May 
18. Then they left me behind. If  
I belong to you, or you know my 
owner, please get in touch. I’m sure 
the person that owns me is very 
upset. Please share this page and 
spread the word.” 
(4) Liz Everett, who has two grown-
up children, said: “I don’t know how 
old the cat is – he could have been 
passed down. But he could be a 
modern toy which has had many 
cuddles and that’s why he looks so 
well-loved.” 

(5) The 59-year-old, who started the 
Meare Shop and Tearoom in 1986 
with her late husband Chris, 
explained how distressed her own 
son, now 38, became as a child when 
his favourite bear went missing. 
That’s why she’s trying so hard to 
find Meare Kat’s owner. 
(6) Do you recognise Meare Kat? If 
you have information that could help 
reunite him with his owner, please 
contact the Daily Mail news-desk. 
Write to Paul Dacre, The Daily Mail, 
Northcliffe House, 2 Derry Street, 
London W8 5TT 
 
 Daily Mail, 2010 
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Tekst 10 

 
Oh dear, is my new car on its last legs?  
 
A few weeks ago, the Co-op was advertising half-
price legs of lamb. As all my family love lamb,  
I set off for the store. I managed to buy the last leg 
they had, but thinking that I might acquire one or 
two more at the branch in the next village, I got the 
car out and drove two miles up the road. I was 
thrilled to buy two more legs, and carried them 
proudly to the car, threw them in and set off for 
home. 
 As I drove away, I could hear a beeping noise, 
which got louder as I went on. As it was a fairly 
new car to me, I didn’t know why it was beeping. 
The beeping got louder and louder. Should I turn 
up the music as I normally do, or should I stop? 
 All at once the truth hit me: it was beeping because the passenger 
seatbelt was not fastened, around my legs of lamb! I threw them onto the 
floor, and went home    28   . 
 
Anne Davies, Sapcote, Leics.  

 
Daily Mail, 2010 
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Tekst 11 

 
 

Elephant Orphans Never Forget 
 
Baby elephants need to be reassured that they are loved and valued, so 
when they are orphaned their human keepers have to step into the role of 
parent, even to the point of sleeping with them. 
Keepers live with their orphaned charges 24 hours a day at the David 
Sheldrick Wildlife Trust in the Nairobi National Park in Kenya and are 
encouraged to demonstrate affection through touch, just as their mothers 
would. 
The love and attention shown to the animals is, the Trust says, crucial to 
the psychological well-being of the orphans, who will be rejected by wild 
herds if they grow up neurotic or psychotic. 
“Elephants can read a person’s heart, so it is important that such love is 
sincere,” the Trust maintains. The devotion of the keepers, who rotate 
between animals to prevent the baby elephants becoming unduly attached 
to one individual, can be remembered by the adult creatures decades 
later. 
After their first year, the 
elephants join older groups to 
develop the survival skills 
they will need as adults. The 
Trust has given a home to 
dozens of baby elephants 
orphaned for a host of 
reasons, from abandonment 
to getting stuck in mud.  
 
 
 International Independent, 2011 
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Tekst 12 

 
Lees eerst de opgave in je opgavenboekje, voordat je deze tekst bekijkt. 
 
 

Six of the best Trolley Cases 
 

M&S Trolley Case, £39.50 
www.marksandspencer.com  
Large red and maroon 
Polyester-covered hard-
shell case comes with a 
combination security lock 
and fully-lined interior with 
handy mesh pockets. A 
terrific buy that’s tough 
and looks great. 

Heys Trolley Case, £89  
www.johnlewis.com 
This cute orange and black 
cabin-sized hard-shell case 
is certainly eye-catching 
but also very hard-wearing. 
Additionally, it comes in 
zebra, snake, giraffe, 
checks, plaid and polka 
dot. 

Samsonite Trolley Case, £229  
www.samsonite.co.uk 
This metallic blue cabin-
sized case with an 
attractive ridged exterior is 
deceptively light. It also has 
a strong tubular pull-handle 
with a “bungee” action to 
take some weight when 
you’re pulling it. 

Hybrid Trolley Case, £395  
www.liveluggage.com 
Comes with a flat motor with 
rechargeable battery 
system built into the 
wheels. Its antigravity 
handle is designed to put 
85 per cent of the weight 
on the wheels, making it 
much easier to pull 
along. 

Kipling Trolley Case, £185 
www.kipling.com 
A gorgeous pink case with 
a foldable and compact 
design that allows you to 
reduce the case to a small 
volume. It offers plenty of 
space with zipped and 
mesh pockets and also 
includes a padlock. 

John Lewis Trolley 
Case, £75 
www.johnlewis.com 
Medium-sized and ultra-
light but a tough case that 
comes in royal blue. It 
has four wheels and can 
move 360 degrees at 
ease. A particularly good 
size case for that long 
weekend away. 

 
Daily Express, 2010 
 

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

 
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 

 
 1 A B C D E 

 
 

Tekst 2 
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Tekst 3 

 
 3 A B C 

 
 

Tekst 4 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C 

 
 7 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 8 A B C D 
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 10 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
 

 11 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 12 A B C D 
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 14 A B C D 

 
 15 A B C 

 
 16 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
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 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 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 

 
 

Tekst 8 

 
 24 A B C D E 
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Tekst 9 

 
 26 A B C D 

 
 27 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
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 28 A B C D 
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 29 A B C 
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 30 A B C D E F 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidsopdrachten worden 4 
beoordelingscategorieën onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud 
en communicatieve effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de 
scorepunten. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Zij ruimt niet op als haar hond zijn behoefte heeft gedaan/ruimt de poep 
van haar hond niet op/laat de drollen van haar hond liggen. 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A 
 
 

Tekst 4 
 

 4 D 
 

 5 C 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier goed 2 
indien drie goed 1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 1 
While millions (alinea 2) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 

 10 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier goed 2 
indien drie goed 1 
indien twee of minder goed 0 
 

 11 A 
 
 

Tekst 6 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 1 
(alinea) 4 
 

 14 B 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 

Pagina: 686Voor 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).



 

 GT-0071-a-14-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 7 
 

 17 A 
 

 18 D 
 

 19 A 
 

 20 B 
 

 21 D 
 

 22 D 
 

 23 A 
 
 

Tekst 8 
 

 24 A 
 

 25 maximumscore 1 
I thought (alinea 3) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 9 
 

 26 D 
 

 27 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 10 
 

 28 B 
 
 

Tekst 11 
 

 29 B 
 
 

Tekst 12 
 

 30 E 
 
 

Schrijfopdracht 
 

 31 maximumscore 13 
1 voorstellen naam, jongen/meisje, leeftijd en land 
2 artikel over verloren knuffel uit The Daily Mail op school 
3 heel verbaasd 
4 uitleg knuffel broertje 
5 waar en wanneer verloren 
6 beschrijving reactie broertje 
7 verzoek opsturen knuffel om broertje blij te maken 
8 meesturen foto broertje met knuffel als bewijs 
9 passende slotzin 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3 Sunday Times, 2008 
tekst 4 The Daily Telegraph, 2008 
tekst 5 The Guardian, 2009 
tekst 6 The Guardian, 2009 
tekst 7 The Guardian, 2010 
tekst 8 The Daily Telegraph, 2009 
tekst 9 Daily Mail, 2010 
tekst 10 Daily Mail, 2010 
tekst 11 International Independent, 2011 
tekst 12 Daily Express, 2010 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ 
door werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde 
voorbeeldopdracht (How long was your dog in the window) en de drie 
voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 en 2). Maximaal te 
behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder ‘richtlijnen’.) 
 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
het vermelden van adressen, 
datum, aanhef, slotgroet en naam. 
Beoordeel taalfouten in de 
uitwerking van de conventies bij 
taalgebruik. 

 
0 ft   1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters 
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig 
of communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. 
zinsbouw en woordgebruik 
meestal ernstiger/storender dan 
grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is 
maatgevend voor het gewicht van 
de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke 
score is hier dus 
altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is 
terug te vinden. (Zie het 
overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
  9 elementen 2pt 
  8 elementen 1pt 
  7 of minder 0pt 
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Criterium Beoordelingstaak Scores 
Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer 

gericht schrijft, dus echt 
communiceert en niet ‘slechts’ 
de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt 
voor een samenhangend en 
goed lopend geheel, o.m. door 
correct gebruik van 
verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen 
voor een correcte indeling in 
alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op 
taalfouten. 
 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
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Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB Het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het 

beoordelingsvoorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting dient naast ‘Yours faithfully’, ‘Yours sincerely’, ‘Yours truly’ en ‘Sincerely 
yours’ ook ‘Kind regards’ goed gerekend te worden. Dit, omdat deze conventie in de 
Angelsaksische landen op verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, 
omdat deze steeds minder strikt wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting dient u het 
weglaten van de komma te laten passeren.  
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 23 april 2014. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘april’, zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
N.B. Indien een leerling een geheel andere brief schrijft dan gevraagd en/of de punten 
die in de brief verwerkt moeten worden niet volgens de opdracht uitwerkt, dienen géén 
scorepunten voor taalgebruik en communicatieve effectiviteit te worden toegekend. 
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TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van 
Dr Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimenten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
   London 
   WC1N3XX 
   Great Britain 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 minutes 
before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 

Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and 
a beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the 
travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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SCORELIJST   N.B. MAAK KOPIEËN VAN DIT FORMULIER ALS U MEERDERE KLASSEN HEEFT 

 
SCHRIJFVAARDIGHEID   NAAM DOCENT: 
ENGELS GL en TL 2014 tijdvak 2   KLAS: 
 
Nummer 
kandidaat 

Naam  
kandidaat 

Conven-
ties 
 
 
 
Max 1 

Taal- 
gebruik 
 
(score x 2) 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de 
kandidaat heeft uitgewerkt. Zet de behaalde 
score in de kolom hiernaast. 

9=2   8=1    7=0 

Inhouds-
elemen- 
ten 
 
 
Max 2 

Com-
munica-
tieve 
effectivi-
teit 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 13 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    
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VERVOLG     KLAS: 
 
Nummer 
kandidaat 

Naam  
kandidaat 

Conven-
ties 
 
 
 
Max 1 

Taal- 
gebruik 
 
(score x 2) 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de 
kandidaat heeft uitgewerkt. Zet de behaalde 
score in de kolom hiernaast. 

9=2   8=1   7=0 

Inhouds-
elemen- 
ten 
 
 
Max 2 

Com-
munica-
tieve 
effectivi-
teit 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 13 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    
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Examen VMBO-GL en TL 

2013 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 
 

Dit examen bestaat uit 26 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
donderdag 23 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 

 
2p 1 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze op grond van de 

tekst juist of onjuist is. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Het meenemen van de fiets in de trein moet makkelijker worden. 
2 De politie moet meer werk maken van de aanpak van fietsdiefstal. 
3 Automobilisten die fietsers in gevaar brengen, moeten streng worden 

aangepakt.  
4 Fietsers zouden altijd voorrang moeten krijgen. 
 
 
10 STEPS TO SAFER CYCLING 
 
 
There are 16,000 serious bike 
accidents on our roads each 
year. The only way to cut that 
shameful number is to take the 
problem seriously. 
 
Step 1 The number of crashes 
goes down when more of us 
cycle. So let’s give cycling a real 
boost. 
Step 2 Force large companies to 
install showers for biking workers. 
Step 3 Insist that train operators 
improve the ludicrously bad level 
of bike service, even at rush-
hour. Get bikes on trains. 
Step 4 Massively increase bike-
parking facilities. 
Step 5 Clamp down on bike 
thefts. 
Step 6 Cover our towns with clear 
bike-only lanes. 
 
 

 

Step 7 Teach children to cycle. 
Press your school to provide 
lessons or do it yourself. 
(Read the CTC Guide To Family 
Cycling, £9.99, www.ctc.org.uk). 
Step 8 Motorists who so much as 
hinder a cyclist must be punished 
severely. 
Step 9 Set up more women-only 
bike classes. (Women cycle half 
as much as men.) 
Step 10 Get cyclists off the 
pavement. 
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Tekst 2 

 

Adventure Playgrounds 

 
(1) Adventure playgrounds to let 
older children find out about risk 
will open around the country. 
Children's Secretary1) Ed 
Balls promised to spend 
extra money for physically-
challenging play areas aimed 
at turning 8- to 13-year-olds 
away from the computer 
screen. He is worried too 
many children no longer 
experience controlled risk which 
would teach them to take safe 
decisions in future. It is part of a 
major government plan to 
reverse the decline of childhood. 
This plan also aims at improving 
drugs and alcohol education in 
an attempt to tackle increasingly 
risky behaviour such as  
binge-drinking. The exposure of 
children to violent images via 
the internet or video games will 
also be tackled. 

 
(2)  While the plan will focus on 
improving children's lives 
outside school, it will also 

contain 
measures 
aimed at driving 
up  exam 
performance. 
Mr Balls will 
announce a 
£250 million 

fund to provide more catch-up 
classes and one-to-one tuition 
with the aim of helping 
struggling pupils and stimulating 
the gifted. Secondary school 
pupils who have been expelled 
from school or are struggling 
with the curriculum will learn 
how to run a business at a new 
breed of ‘studio schools’ for 14- 
to 19-year-olds. They will be 
more like workplaces than 
schools and pupils will learn 
teamwork and leadership skills 
there. 

 

1p 2 What is said about adventure playgrounds in paragraph 1? 
A They are designed to look like computer games. 
B They are often too dangerous and need to become safer. 
C They can help youngsters learn about making the right choices. 
D They will become information centres to educate teenagers. 
 

1p 3 Which educational change is part of Ed Balls’ plan, according to 
paragraph 2? 
He wants schools to 
A find placements for pupils after their finals. 
B pay more attention to the home situation of pupils. 
C set apart unruly pupils in special classrooms. 
D teach more pupils individually or in small groups. 

noot 1 Children’s Secretary = minister van Gezinszaken
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Tekst 3 

 

BUY DESIGNER FASHIONS ON A SHOESTRING 
 
Chic&Seek is selling luxury clothes and accessories at low prices. So how does it 
measure up?  
Maisha Frost reports 
 

 A NEW firm has fashioned a way of 
selling designer labels at a snip 
thanks to its own business model. 
Chic&Seek is a destination for 
expensive, beautifully made clothes 
and accessories that their owners no 
longer want, but regard as too  

    4    or little used to 
throw or give away. 
Entrepreneur Tara Nash-
King’s recession-
conscious venture gives 
contemporary classics a 
second life by what she 
describes as 
‘redistributing’ them at a 
fraction of their original 
cost. 

  Customers who 
never lacked taste, just 
the    5    to do it justice, 
can now afford a timeless silk Chanel 
top for £180 or a handbag by 
Alexander McQueen for less than 
£300. Nash-King, 29, sells online and 
by visitor appointments.  

  The recession has changed the 
way lots of women shop. Even the 
rich are keen to get    6    . There’s 
something very desirable about not 
paying the full price, but still owning 
something very lovely. 

   At first Nash-King thought her 
buyers and sellers would be two 
distinct sets of people but that  

 is    7    . She says: “People who sell 
through me also buy. London is a  

 

  
 fashion leader and some of my clients 
 work in the fashion industry and are 

selling on samples they have received 
but don’t need themselves. The 
clothes and accessories I sell are pre-
owned but not necessarily worn or 
used before.”  

 She comes from a 
family of entrepreneurs and 
that, along with the training 
in all aspects of the fashion 
business working for top 
London accessories brand 
Anya Hindmarch, gave her 
the confidence to    8    . 
“Fake goods are a big 
problem for designers.  
I was taught how to spot a 
counterfeit which has come 
in very useful now that  
I have started my own 

company. I also learnt about the 
commercial realities of the fashion 
business”, she says. 

  It was the recession that ultimately  
   9    her move. “The return on my 
savings dropped to nothing, so  
I thought it was time to make better 
use of them. I calculated the most  
I could afford to lose was £10,000 so 
that became my investment budget.  
I learnt to do the photography for the 
website and my biggest outlay so far 
has been on photographic 
equipment,” she says. 

  Chic&Seek is a perfect fit with 
London, but what does she think of its  
   10   ? Nash-King says it could be 
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replicated in other cities such as New 
York. Then again, she could buy up a 
chain of warehouses and dedicate 
each to a particular item, shoes being 
an obvious candidate. “Wall-to-wall 

Louboutins and Jimmy Choos — my 
customers would never leave,” Nash-
King muses.  
 

  Daily Express, 2010 

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 4  
A ordinary 
B outmoded 
C valuable 
  

1p 5  
A ambition 
B background 
C money 
D place 
E time 
  

1p 6  
A free samples 
B good bargains 
C personal attention 
D some appreciation 
 

1p 7  
A easily solved 
B not the case 
C of secondary importance 
D to be expected 
 

1p 8  
A design clothes 
B go solo 
C instruct others 
D report imitations 
 

1p 9  
A changed 
B financed 
C triggered 
 

1p 10  
A future 
B location 
C profits 
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Tekst 4 

 
1p 11 “Which is the toughest gadget?” (titel) 

 Welk antwoord geeft de tekst op deze vraag? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Independent 2009 

Which is the toughest 
gadget? 
 
Recently, I put my son’s Sony MP3 
player in with the washing (it was in 
his jeans’ pocket). We feared the 
worst, but once dry, it worked fine. 
Should careless washers favour Sony 
portable electronics, or are other 
makes equally resilient? 
 
● My son dropped his iPod Nano down 
the toilet. In a state of panic at the loss of 
this gift from his mother (me), he rushed 
to the nearest Apple store and bought a 
new one. His less hasty wife dried out the 
dunked one and now enjoys its 
unimpaired use. So it wasn’t all music 
down the drain. 
June Andrews, Chard, Somerset 
● I put my Sendo mobile phone through 
an overnight wash cycle. After 48 hours in 
the airing cupboard, it switched back on 
fine, fully charged and ready to make 
calls — although it took a couple of weeks 
for the texting facility to return to normal. 
Helen Cooper, Brightlingsea, Essex 
● My girlfriend has inadvertently put her 
Creative Zen Nano Plus MP3 player in the 
cotton wash cycle. It has not only 
emerged unscathed, but it was playing 
when discovered. I would have liked to 
report it was playing ‘Water’ by PJ Harvey 
or maybe ‘I’m Gonna Wash that Man 
Right Outta My Hair’ by Peggy Lee, but 
neither track was on it. 
Jamie Wilding, London SW4 
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Tekst 5 

 
1p 12 Je mag een nieuwe schooltas uitzoeken. Je vindt het vooral belangrijk dat 

je geen lichamelijke klachten zult krijgen door het dragen van de tas. 
 Welk merk voldoet duidelijk aan je voorwaarde? 
Schrijf de naam op in de uitwerkbijlage.
 

 
 

SPI Ergo Elite Teen 
 
SPI stands for “Spinal Protection & Post Improvement” − so if 
you’re worried about the heavy books your teenager is carting 
back and forth from school every day, this could be an answer. 
Designed for ages 12 and up (they also have ranges for 
younger children), the lightweight ergonomic bag relieves 
pressure from shoulders and back, and has a contoured back 
cushion. 
Where 01753 655899   
www.ergonomicschoolbags.co.uk 
How much £46.99 
 
Leather Satchel 
 
You can’t beat a classic school satchel. All the bags from the 
Cambridge Satchel Company are 100 per cent leather, and come 
in a variety of colours, from vintage brown (chestnut) to bright 
purple. Choose sizes from 11, 13, 14 or 15 inches depending on 
need (11” is good for smaller children, while 14” holds A4, and 15” 
will take a laptop). 
Where 01223 294313   
www.cambridgesatchel.co.uk 
How much from £51.59 
 
Dunlop Messenger Shoulder Bag 
 
The right size for an A4 file, this is a more grown-up school bag. 
There are two separate compartments inside, as well as pen 
holders, slots for cash cards and space for a mobile phone − if 
your teenager can stop texting long enough to store it. The price 
reflects that this is ‘leather effect’ PVC, but it’s still a sturdy option. 
Where 0845 373 1430   
www.hiccupgifts.com 
How much £14.99 
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Tekst 6 

 

Go with the Flow 
 

 WHERE would you rather be? Office bound and waiting for lunchtime, or 
camping in the Arctic, waiting for a polar bear to decide whether to make 
you his dinner? 

 
1 Going out on the ice proved an easy decision for Charlotte Eddington, 27, the 

head of energy and sustainability at CB Richard Ellis, a global property 
consultancy. After six months’ hard training, 
dragging sledges weighted with sand around 
Richmond Park, Charlotte and a companion 
became the youngest all-female team to complete 
the 350-mile Polar Race, from Canada to the 
North Pole, in April. 

2  But then nothing really prepares you for 
temperatures as low as minus 70°C  
(-94°F), including wind chill, and ice rubble the 
size of small houses. “It is very hard. You can’t 
wait to get home and have some nice food,” 
Charlotte says. “We weren’t aiming for a position 
in the race but the more we went through, the 
more    14    we got.” The team came third, 
reaching the finish after 17 days, 4hrs and 35mins. 

3  Back at her desk after five weeks on paid leave, Charlotte has been given a 
new perspective on managing her team. “On the ice, teamwork is about survival,” 
she says. The pair had to check each other’s faces for frost nip, for example. “If 
you don’t look after each other, you’re not looking after yourself,” she says. And 
when faced with a large polar bear rummaging for food and seemingly undeterred 
by their banger gun, the pair stood together and advanced towards the hungry 
animal making as much noise as possible. Another polar bear clawed a hole in 
their tent while they were sleeping but was soon scared away. 

4  “You see problems from a different perspective and you have a lot of drive. 
Now, if I go to the gym, it’s not enough to go for a half-hour run, I really have to 
push myself. It’s similar with work as well.” She puts the same dedication and 
power into motivating her team. She says that enthusing others is the best way to 
get people pulling together. “After you have been out there and faced the worst 
and come through it with a smile on your face, you bring that into your job. We 
didn’t have a cross word in the Arctic. You see people in the office getting 
annoyed about something and you think, ‘there must be a way around it’. In the 
Arctic you have to solve your problems and you have to be prepared for every 
eventuality.” 
 
 The Times, 2007
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1p 13 Which of the following statements is true according to paragraph 1? 
A Charlotte participated in an Arctic training programme for managers. 
B Charlotte took part in a difficult Arctic race together with another 

woman. 
C The Arctic expedition included an extremely dangerous hunting game. 
D The race in the Arctic was part of an interesting scientific project. 
 

1p 14 Kies bij    14    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A competitive  
B convinced 
C frustrated 
D indifferent 
 

1p 15 What is the most important thing that Charlotte has learnt according to 
paragraph 3? 
A that she can take good medical care of herself 
B that she should enjoy luxury more 
C that wild animals are surprisingly easy to impress 
D that working together can be of the utmost importance 
 

1p 16 In alinea 4 wordt nog een andere term gebruikt voor ‘dedication and 
power’ (alinea 4) 
 Welk woord wordt daarvoor gebruikt? 
Schrijf dit Engelse woord over in de uitwerkbijlage. 
 

1p 17 Which of the following statements about Charlotte is true according to 
paragraph 4?  
The experiences during her Artic trip  
A improved her attitude towards her work and colleagues. 
B made her realise that not all differences can be settled so easily.  
C led to envious remarks from colleagues. 
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Tekst 7 

 
2p 18 In de folder hieronder van The National Trust lees je iets over deze 

organisatie. 
 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is op grond van de 

tekst. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Om te mogen wandelen in een natuurgebied van The National Trust 

moet je lid zijn. 
2 Het werk van The National Trust is regelmatig voorpaginanieuws.  
3 De producten die je kunt bestellen in de restaurants van The National 

Trust, zijn dikwijls van eigen teelt. 
4 The National Trust organiseert allerlei buitenactiviteiten voor kinderen 

in schoolvakanties. 
 
 

The National Trust 
 
A warm welcome 
Last year, nearly half a million new members joined The National Trust, 
and 52,000 volunteers gave 3.09 million hours of their time, to help us 
protect and care for beautiful places – for ever, for everyone. As a 
member, you are part of something wonderful and quite unique: I am 
delighted to welcome you. 
Fiona Reynolds, Director-General 
 

Caring for coast, countryside and wildlife 
The Trust is responsible for vast areas of coast, open 
countryside and woodland, where walking access is free 
and unrestricted for all. Over 800 trained staff, coastal 
wardens and thousands of volunteers help maintain 
these fragile natural habitats. It is ongoing work that 
rarely makes headlines, but nothing we do is more 
worthwhile than safeguarding and nurturing these 
special places – for ever, for everyone. 
 
Splendid food 
National Trust tea-rooms and restaurants have a knack 
of providing just what you want after your visit or walk, 
whether it’s a meal or a snack, a drink or a full cream 
tea. Our speciality is home-produced food inspired by 
the history and location of the property, using local, fresh 
ingredients in season – in many cases, grown or raised 
on the property itself. 
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We’re wild about wildlife 
A vital part of the Trust’s work is encouraging 
threatened or rare species to flourish – from 
ephemeral butterflies to magnificent birds of prey, 
from rare bats to the remaining few colonies of red 
squirrels. With our exciting programme of nature 
events children will never be bored! Make the 
school holidays ‘wild’ by joining in on a host of 
outdoor activities at properties throughout the 

country. We can also help you to discover wildlife and adventure on your 
own doorstep and learn how the whole family can have fun caring for 
nature near home. Please visit our website for further information and 
events near you. 
 
Have your say  
As a member you are warmly encouraged to vote on those who have 
offered themselves for election to our Council and on any topics which 
might be put forward for debate at our Annual General Meeting. Perhaps 
you would like to stand for Council yourself? Or ask a question at the 
AGM, at which we’d love to see you? The National Trust is very keen for 
you to have your say – see the members’ Handbook or visit 
www.nationaltrust.org.uk/agm for full details. 
 
Working holidays 
Another way to get involved is to blow away the cobwebs having fun in the 
great outdoors on a National Trust working holiday. If you’re aged 15 or 
over, there are holidays to suit all levels of fitness and ability. Call 0844 
800 3099 or email working.holidays@nationaltrust.org.uk 
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Tekst 8 

 

I'm Just Beginning 
By James Cracknell 
 
(1)  Since taking up rowing I'd dreamt of 
winning a gold medal. Relationships, a 
‘proper’ career, money, holidays, and 
friends' weddings had all been sacrificed 
at the altar of rowing. After having won 
two Olympic gold medals I was mentally 
prepared to retire. Then television 
presenter Ben Fogle bounced up to me at 
a party. "I'm doing a rowing race across 
the Atlantic. Do you want to do it with 
me?" he asked. After discovering he 
couldn't row I politely declined, but soon 
realised I was missing something: a goal. 
I'd had one since I was 16 years old and 
felt incomplete without having something 
to aim for. So I phoned up Ben and 
agreed to enter the Atlantic Rowing Race.  
(2)  The difference between preparing for a 
sporting event and a challenge like this 
became obvious on a number of fronts: 
practical, financial and emotional. The 
Olympics demanded that I train to the best 
of my ability and then perform when it 
mattered; not easy, but I was supported 
by a coach and several other trained 
specialists. Ben and I only had each other. 
We also had a boat to build, navigation 
tests to pass, radio and sea-survival 
courses, training and (in Ben's case) 
learning to row. Getting sponsorship was 
virtually impossible and my wife wasn't too 
keen on me spending two months at sea. 
(3)     21   . We only got clearance to race 
24 hours before the start and  
hadn't spent more than two hours 
on our boat. We'd totally under-estimated 
the psychological challenge of being out 
at sea in a tiny boat. There had been no 
discussion about how little we really knew 
each other or  would function as a team. 
The first week aboard was spent coming  

 

to terms with the 3,000 miles of 
ocean ahead. It was hideous. We 
just wanted to give up. We'd run out 
of water, survived a capsize, lost all 
communication and three stone in 
weight. However, by the time we 
arrived in Antigua I'd learnt how the 
mind and body can be strong 
enough to survive any situation. 
(4) After that experience I wanted to 
test myself in different ways. After 
swimming the Strait of Gibraltar, 
paddling the Channel on a surfboard 
and making a tandem record attempt 
from Land's End to John O'Groats,  
I should be ready to admit  
I    23     challenges. 
(5)  What I haven't answered is why  
I want to do these things. A 
psychologist I've worked with says it 
takes at least two years to fully retire 
from sport. Perhaps it's taking me 
longer, but I'm still learning so much 
about myself and our planet on 
every trip, it feels as if I'm just 
starting out on this phase of my life. 

  
   Telegraph Weekend, 2009 
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1p 19 Why did James Cracknell decide to take part in the Atlantic Rowing Race, 
according to paragraph 1? 
A He needed a new challenge now that he had fulfilled his dream. 
B He wanted to start a new career as a sports show host. 
C He was afraid Ben Fogle would not manage without his support. 
D He was without a job at that time and needed some income. 
 

1p 20 Welk deel van een zin uit alinea 2 geeft aan dat er financiële 
moeilijkheden waren bij de voorbereiding op de Atlantic Rowing Race? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) dat deel van de zin in de uitwerkbijlage. 
 

1p 21 De eerste zin van alinea 3 ontbreekt. Kies bij    21    in alinea 3 het juiste 
antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Our friendship was growing. 
B Our material was inadequate. 
C Our overall feeling was pride. 
D Our preparation was terrible. 
 

1p 22 Which of the following words describes how James Cracknell felt after 
finishing the Atlantic Rowing Race, according to paragraph 3? 
A confident 
B disappointed 
C irritated 
D glamorous 
 

1p 23 Kies bij    23    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A am hooked on 
B am too old for 
C have tried most 
D need better 
 

1p 24 What becomes clear about James Cracknell from paragraph 5? 
A He feels the urge to go on extreme trips is gradually fading away. 
B He is afraid he will need professional help if he stops going on 

extreme trips. 
C He is not planning to stop going on extreme trips anytime soon. 
D He likes combining scientific research with going on extreme trips. 
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Tekst 9 

 
2p 25 Aan welke twee voorwaarden moet het product (zeevruchten per  

250 gram verpakt) dat iemand gekocht heeft, voldoen als je van 
Sainsbury’s geld wil terugkrijgen? 
Schrijf de twee antwoorden in het Nederlands in de uitwerkbijlage. 
 

 
 

Sainsbury’s 
 

PRODUCT 
RECALL 

 
SAINSBURY’S 

READY TO 
EAT SEAFOOD 

SELECTION 250G 
 

(PRODUCT FROM THE CHILL 
CABINETS ONLY) 

 
We have been notified that a 

batch of this product has been 
incorrectly date coded. All products 

dated ‘use by 26th of October’ 
should actually be used by the 

26th of September. 
 

If you have bought any of this 
product dated 26th October, 

please return it to your nearest 
Sainsbury’s store for a full refund. 

 
No other products are affected 

by this issue, and we are sorry for 
any inconvenience caused. 
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Tekst 10 

 
1p 26 Deze ‘Desperate Housewife’ wil haar man aan een startbewijs voor de 

New York Marathon helpen. 
 Op welke manier kan zij er volgens Frank Barrett misschien aan 

komen? 
 

 
 

Marathon Problem? Ask Frank Barrett.                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q MY HUSBAND has become a very keen runner over the past 12 months and 
now wants to take part in this year’s New York Marathon. If you could help us 
arrange this for him, we may be able to spend a tranquil summer without him 
fretting about this 24 hours a day and driving us all round the bend.  
Desperate Housewife, by email 
 
A OH DEAR. The bad news is that securing a place for the New York Marathon 
is not easy  it is one of the world’s greatest road races, drawing more than 
100,000 applicants annually. However, there is some good news  Sports Tours 
International (0161 7038161, www.sportstoursinternational.co.uk) has a limited 
number of places left for the race on November 1. It is offering three nights’ hotel 
accommodation, race entry, transportation to the start line in Staten Island, 
official finisher certificate and a place at the post-race party for £748 per person. 
This package is valid until the closing date for race entries on August 31. 
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Schrijfopdracht 

 
13p 27 Inleiding 

In een vakoverstijgend project van biologie en Engels hebben jullie het 
gehad over de organisatie The National Trust. Van jullie docent Engels 
kregen jullie de folder (zie tekst 7) van deze organisatie. In de folder heb 
je gelezen over de mogelijkheid om deel te nemen aan een zogenaamde 
werkvakantie in Engeland. Dit lijkt je een goed idee. Omdat je 
eindexamen hebt gedaan, heb je een extra lange vakantie. Jouw wens om 
een tijd in Engeland door te brengen, kun je nu mooi combineren met in 
de natuur bezig zijn. Je hebt wel een aantal vragen. Moet je eerst lid 
worden van The National Trust om mee te kunnen doen? Je bent ook 
benieuwd of er voor maaltijden en slaapgelegenheid wordt gezorgd en of 
je een voorkeur mag uitspreken voor een bepaald soort gebied in 
Engeland (bos, kust, bergen of de meren). Je besluit daarom een brief te 
schrijven. Het adres is:  
The National Trust, Heelis, Kemble Drive, Swindon SN2 2NA, Great 
Britain. 
 
Opdracht 
Schrijf de brief. Maak gebruik van de informatie uit bovenstaande 
inleiding bij het uitwerken van de volgende 10 punten: 
 
1 Stel jezelf voor (naam, leeftijd, jongen/meisje, land). 
2 Noem de folder en van wie je die hebt gekregen. 
3 Leg uit waarom je zo’n lange vakantie hebt en 
4 schrijf dat je geïnteresseerd bent in de werkvakantie uit de folder. 
5 Schrijf dat je een paar vragen hebt. 
6 Stel je vraag over het lidmaatschap van The National Trust 
7 de slaapgelegenheid en de maaltijden. 
8 Vraag of je mag kiezen in welk soort gebied je komt te werken en 
9 spreek je voorkeur daarover uit.  
10 Sluit af met een passende slotzin. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van de The National Trust, de datum, 
aanhef en de afsluiting. (Om je te helpen staat op de volgende pagina een 
lijstje met adresconventies.) Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 
140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal 
woorden van de inhoud van de brief links bovenaan de pagina. 
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Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels 
gebruikt hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder 
wordt beoordeeld of je alle (10) elementen van de opdracht hebt 
uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar let op het 
aantal woorden. 
 
Succes! 
 
 
 
 
Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’ 
(let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk!) 
 
[adres afzender (je eigen adres!)] 
bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR Barendrecht 
(The) Netherlands 
 
[datum (Let op: de datum van vandaag!)] 
bijvoorbeeld: 
23 April 2012 
23rd April 2012 
April 23, 2012 
April 23rd, 2012 
 
[adres geadresseerde] 
The National Trust 
Heelis 
Kemble Drive 
Swindon SN2 2NA 
Great Britain 
 

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 2 VMBO-GL en TL 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 

 Schrijfvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
Maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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Schrijfopdracht 
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 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  GT-0071-a-13-1-u2 
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Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL  

 Leesvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
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 

 
 1 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist  onjuist 

2 juist  onjuist 

3 juist  onjuist 

4 juist  onjuist 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 3 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 4 A B C  

 
 5 A B C D E 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C  

 
 10 A B C 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4 

 
 11  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 5 

 
 12  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 6 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 16  ..................................................................................................................  

 
 17 A B C  

 
 

Tekst 7 

 
 18 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist  onjuist 

2 juist  onjuist 

3 juist  onjuist 

4 juist  onjuist 
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Tekst 8 

 
 19 A B C D 

 
 20  ..................................................................................................................  

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 25 1  ...............................................................................................................  

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

Tekst 10 

 
 26  ..................................................................................................................  

 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 42 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidsopdrachten worden 4 
beoordelingscategorieën onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud 
en communicatieve effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de 
scorepunten. 

 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt  
toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 2 
 

 2 C 
 

 3 D 
 
 

Tekst 3 
 

 4 C 
 

 5 C 
 

 6 B 
 

 7 B 
 

 8 B 
 

 9 C 
 

 10 A 
 

Tekst 4 
 

 11 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking:  
Alle apparaten doen het nog. / Ze zijn allemaal even sterk. 
 
 

Tekst 5 
 

 12 maximumscore 1 
SPI Ergo Elite Teen 
 
 

Tekst 6 
 

 13 B 
 

 14 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 D 
 

 16 maximumscore 1 
drive  
 

 17 A 
 
 

Tekst 7 
 

 18 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier goed 2 
indien drie goed 1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 8 
 

 19 A 
 

 20 maximumscore 1 
(Getting) sponsorship was virtually impossible 
 

 21 D 
 

 22 A 
 

 23 A 
 

 24 C 
 
 

Tekst 9 
 

 25 maximumscore 2 
twee antwoorden met de volgende strekking: 
• Er moet op staan dat 26 oktober de uiterste datum is 1 
• Het moet uit de koeling komen 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 10 
 

 26 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
bellen/mailen naar Sports Tours International 
 
 

Schrijfopdracht 
 

  27 maximumscore 13 
 (zie beoordelingsvoorschrift) 
 

Inhoudselementen 
 

1 naam, leeftijd, geslacht en land 
2 folder noemen en van wie gekregen 
3 reden voor lange vakantie  
4 interesse in werkvakantie vermelden  
5 vragen inleiden 
6 vragen noodzaak lidmaatschap van de The National Trust en 
7 hoe slaapgelegenheid en de maaltijden geregeld zijn 
8 informeer of je mag kiezen in welk gebied je komt te werken  
9 voorkeur 
10 passende slotzin 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de  
schrijfopdracht achter de vraagnummers 27.1, 27.2, 27.3 en 27.4. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3 Daily Express, 2010 
tekst 4 Independent 2009 
tekst 6 The Times, 2007 
tekst 8 Telegraph Weekend, 2009 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
het vermelden van adressen, 
datum, aanhef, slotgroet en naam. 
Beoordeel taalfouten in de 
uitwerking van de conventies bij 
taalgebruik. 

 
0 ft   1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters 
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig 
of communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. 
zinsbouw en woordgebruik 
meestal ernstiger/storender dan 
grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is 
maatgevend voor het gewicht van 
de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke 
score is hier dus 
altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is 
terug te vinden. (Zie het 
overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
 9 elementen 2pt 
 8 elementen 1pt 
 7 of minder 0pt 
 

Pagina: 732Voor 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).



 

 GT-0071-a-13-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Criterium Beoordelingstaak Scores 
Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer 

gericht schrijft, dus echt 
communiceert en niet ‘slechts’ 
de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt 
voor een samenhangend en 
goed lopend geheel, o.m. door 
correct gebruik van 
verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen 
voor een correcte indeling in 
alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op 
taalfouten. 
 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
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Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB Het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting dient naast ‘Yours faithfully’, ‘Yours sincerely’, ‘Yours truly’ en ‘Sincerely 
yours’ ook ‘Kind regards’ goed gerekend te worden. Dit, omdat deze conventie in de 
Angelsaksische landen op verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, 
omdat deze steeds minder strikt wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting dient u het 
weglaten van de komma te laten passeren.  
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 23 april 2009. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘april’, zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
N.B. Indien een leerling een geheel andere brief schrijft dan gevraagd en/of de punten 
die in de brief verwerkt moeten worden niet volgens de opdracht uitwerkt, dienen géén 
scorepunten voor taalgebruik en communicatieve effectiviteit te worden toegekend. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
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communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr 
Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimenten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
   London 
   WC1N3XX 
   Great Britain 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 minutes 
before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 

Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and 
a beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the 
travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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SCORELIJST   N.B. MAAK KOPIEËN VAN DIT FORMULIER ALS U MEERDERE KLASSEN HEEFT 

 
SCHRIJFVAARDIGHEID   NAAM DOCENT: 
ENGELS GL en TL 2013 tijdvak 1   KLAS: 
 
Nummer 
kandidaat 

Naam  
kandidaat 

Conven-
ties 
 
 
 
Max 1 

Taal- 
gebruik 
 
(score x 2) 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de kandidaat 
heeft uitgewerkt. Zet de behaalde score in de 
kolom hiernaast. 

10=2   9=1    8=0 

Inhouds-
elemen- 
ten 
 
 
Max 2 

Com-
munica-
tieve 
effectivi-
teit 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 13 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
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VERVOLG     KLAS: 
 

Nummer 
kandidaat 

Naam  
kandidaat 

Conven- 
ties 
 
 
 
Max 1 

Taal- 
gebruik 
 
(score x 2) 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de kandidaat 
heeft uitgewerkt. Zet de behaalde score in de 
kolom hiernaast. 

10=2   9=1    8=0 

Inhouds-
elemen-
ten 
 
 
Max 2 

Com-
munica-
tieve 
effectivi-
teit 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 13 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
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aanvulling op het correctievoorschrift 2013-1 
 

Engels CSE GL en TL 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen Engels GL en TL: 
 
Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 11 moet altijd 1 scorepunt worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord.  
 
Toelichting: De vraagstelling wekt ten onrechte de suggestie dat de tekst antwoord op 
de vraag “Which is the toughest gadget?” geeft.  
 
 
Op pagina 8 van het correctievoorschrift bij het Beoordelingsvoorschrift moet in de 
kolom Scores rechts onderaan bij Inhoud: 
 
Aanwezig: 
  9 elementen   2pt 
  8 elementen   1pt 
  7 of minder    0pt 
  
vervangen worden door: 
 
Aanwezig: 
  9 of 10 elementen 2pt 
  8 elementen   1pt 
  7 of minder    0pt 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels GL en TL vmbo. 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
drs H.W. Laan 
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Examen VMBO-GL en TL 

2013 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 

Dit examen bestaat uit 27 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 17 juni
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 Welke titel heeft er boven dit artikel gestaan? 

A Airline forced to pay claim compensation 
B Crew members rescue elderly couple 
C Crew’s shouts made us fall down steps 
D Disabled after luxurious holiday cruise 
 
 
 
A disabled couple is suing the holiday company Thomson. Constance 
Heath, 79, and her husband Raymond, 81, said they had requested 
special help getting off the plane when they booked a £3,650 holiday to 
the Cape Verde Islands. But the couple, who use walking sticks, claim 
they were not assisted by staff. 
 Mr Heath from Benfleet in Essex, said: “We are both disabled. I’ve had 
two replacement knees and my wife has had a new heart valve.” He said 
that when the plane landed, there was no one available to escort them 
down the steps. “One of the cabin crew shouted at us to ‘hurry up’. We 
lost our footing and fell from the top of the stairs to the runway.” 
 Mr Heath said he landed on top of his wife. He was ‘dazed and 
bruised’ while she suffered a cut to her head and had to go to hospital. 
After four days she was discharged, but she was later readmitted and 
treated for suspected pneumonia. The couple had to stay on the island for 
a month. Mr Heath said his wife is now ‘permanently a bed patient’. 
 A company spokesman said: “Thomson would like to assure all our 
customers that we regard their health and safety in the highest regard and 
we are sorry to hear of Mr and Mrs Heath’s injuries. As they have sought 
legal representation it would be inappropriate for us to make further 
comment on the case.” 
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Tekst 2 

 
 

A Fox Did It 
 
 
 
(1) As a retired judge, Dudley 
Thomas takes security seriously. So 
when he awoke to find that an 
intruder had been in his house 
during the night, he knew that 
whoever did it had to be very smart. 
(2)  There was no sign of a break-in; 
the only possible point of entry was 
a partially open window 30ft off the 
ground. Indeed, the only evidence 
that a raider had been in the house 
was a gnarled shoe, a chewed up 
leather sofa – and a telltale smell. 
“A rat or cat could not have done it 
and there were no dogs in the 
house. I also don’t think it was an 
angry person I had dealt with in 
court. I noticed a fox smell, which 
confirmed my suspicion,” said Mr 
Thomas.

 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  Mr Thomas thinks that it must 
have slipped into the house after 
walking along a garden wall, scaling 
the balcony and climbing through a 
first-floor living room window. “I’m 
flabbergasted about its    3   ”, said 
Mr Thomas, who heard nothing 
during the night of the raid.  
(4)  “We see foxes around where we 
live all the time. A couple of months 
ago two baby girls were seriously 
injured by a fox that attacked them 
as they slept in their bedroom. We 
don’t have any small children in the 
house, but after recent incidents 
people might want to be careful 
about leaving windows open if they 
do.” 
 The Daily Telegraph, 2010 

  
1p 2 ‘A Fox Did It’ (titel) 

 Hoe weet Dudley Thomas dat de indringer een vos moet zijn geweest? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 3 Kies bij     3    in alinea 3 het juiste woord uit de gegeven mogelijkheden. 
A anxiety 
B boldness 
C clumsiness 
D preference 
 

1p 4 ‘if they do’ (paragraph 4) 
‘They’ refers to people who 
A have young children 
B leave windows open 
C live in town 
D see a fox in the house 
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Tekst 3 

 

Invasion of the Alien Ants 
 
Chris Ayres Los Angeles 
 

1 IT SOUNDS like the plot of a far-fetched science fiction 
movie. Unfortunately for the residents of Texas, it is very 
much a reality: billions of tiny reddish-brown ants have 
arrived onshore from a cargo ship and are hell-bent on eating 
anything electronic. Computers, burglar alarm systems, gas 
and electricity meters, iPods, telephone exchanges – all are 
considered food by the flea-sized ants, for reasons that have 
left scientists baffled. 

2  Having ruined pumps at a sewage facility, the ants are now marching towards 
NASA’s Johnson Space Centre and William P. Hobby airport, Houston, putting 
state officials in a panic. “They’re itty-bitty things, and they’re just running 
everywhere,” said Patsy Morphew, a resident of Pearland, on the Gulf Coast. 

3  She spends hours sweeping them off her patio and scooping them out of her 
pool by the cupful. “There’s just thousands and thousands of them. If you’ve seen a 
car racing, that’s how they are. They’re going fast, fast, fast. They’re crazy.” Crazy 
is the right word. The ants are known as ‘crazy rasberry ants’: ‘crazy’ because they 
seem to move in a random scrum as opposed to marching in regimented lines, and 
‘rasberry’ after a pioneering investigator, Tom Rasberry, who first identified them. 

4  The ants have so far spread to five counties in the Houston area. Scientists are 
not sure from where they originate but they seem to be related to a type of ant from 
the Caribbean. “At this point it would be    8    to eradicate the ants because they 
are so widely dispersed,” said Roger Gold, a Texas A&M University entomologist. 
He added that the only upside to the invasion was that the crazy rasberry ants ate 
fire ants, which sting humans during the long, hot Texas summers. 

5  But,    10   , the ants also like to suck the moisture from plants, feed on precious 
insects such as ladybirds and eat the hatchlings of a small, endangered type of 
grouse known as the Attwater prairie chicken. They also bite humans – although 
not with a sting like fire ants. 

6  Perhaps their most remarkable characteristic, however, is that they are attracted 
to electrical equipment. Pest control specialists say that they are inundated with 
calls from homes and businesses now that the warm, humid season has begun, 
with literally billions of the ants wreaking havoc across the state. Worse, the ants 
refuse to die when sprayed with over-the-counter poison. Even killing the queen of 
a colony doesn’t do any good, because each colony has multiple queens. The 
Texas Department of Agriculture says that it is working with researchers from A&M 
University and the Environmental Protection Agency to find new ways to    12    the 
ants. 

 
  The Times, 2008
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1p 5 Which of the following is true according to paragraph 1? 
A Texans are being confronted with a huge environmental problem. 
B Texans have recently experienced a disturbing number of robberies. 
C Texas businessmen are expanding the import of electronic equipment. 
D Texas has been chosen as the location of a new science fiction film.  
 

2p 6 In de alinea’s 1 en 2 worden drie verschillende woorden genoemd die 
aangeven hoe klein de mieren zijn. 
 Citeer (= schrijf over in het Engels) deze drie verschillende woorden in 

de uitwerkbijlage. 
 

1p 7 Why are the crazy ants called ‘rasberry’ ants? (see paragraph 3) 
A They are named after their discoverer. 
B They are very fond of raspberries. 
C They have a reddish colour. 
D They look just like a kind of fruit. 
 

1p 8 Kies bij    8    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A almost a crime 
B hardly advisable 
C nearly impossible 
D quite simple 
 

1p 9 Welk voordeel van de ‘rasberry ant’ wordt er genoemd in alinea 4? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 10 Kies bij    10    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A consequently 
B similarly 
C surprisingly 
D unfortunately 
 

2p 11 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze op grond van 
alinea 6 juist of onjuist is. Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 De mieren hebben een hekel aan vochtig weer. 
2 De mieren kunnen goed met huismiddeltjes bestreden worden. 
3 Onderzoekers hebben een middel gevonden om de mieren uit te 

roeien. 
4 Per kolonie hebben de mieren meerdere koninginnen. 
 

1p 12 Kies bij    12    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A detect 
B protect 
C stop 
D study  
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Tekst 4 

 
1p 13 Waar maakt deze advertentie reclame voor? 

A een aanbieder van mobiele telefonie 
B een gezonde manier van leven 
C een verzameling verrassende recepten 
D een website met schoonheidstips 
 
 
 
     ADVERTISEMENT 
 
Think Bananas are only for your 
cereal? Think again! 
 
If you want a great all-natural moisturising 
face mask, go bananas. Mash up a few 
bananas into a paste and smooth onto 
your face and neck. Let it set for 20 
minutes, then rinse with cold water. Your 
skin will look and feel softer.   
  
 
For more titbits that will make you think again and for a chance to win a  
T-Mobile G1, visit think/thinkagain.com. 
And for great mobile phone coverage, think T-Mobile. Most companies 
promise good coverage. T-Mobile proves your signal strength on its 
website - in street-level detail - before you sign up. So you know your 
phone will work in all the places that matter to you. See for yourself at 
sticktogether.com/coverage. 
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Tekst 5 

 
1p 14 Welke van de volgende beweringen is waar volgens deze boekrecensie? 

A Dieren zijn in vele opzichten volkomen anders dan mensen. 
B Dit dierenboek is te wetenschappelijk voor de gemiddelde lezer. 
C Kanaries fluiten zo mooi omdat ze lang hun adem kunnen inhouden. 
D Mollen hebben een heel bijzonder communicatiesysteem. 
 
 

Why canaries sing so well 

 
 

 
 
Since reading The Wind in the 
Willows at the age of seven I’ve 
had a soft spot for moles. 
Friends once built a fake ‘mole 
hill’ outside my door with a 
birthday card on it. So it was 
with delight that I discovered 
more about moles in Bats Sing, 
Mice Giggle. 
 Moles live alone in tunnels. 
They don’t like other moles and 
if they bump into another, a fight 
starts. They only get together to 
mate and the female stays with 
its pups for 12 weeks. After that 
the pup seals its connection to 
the maternal tunnel and digs its 
own. Then the two keep in touch 
via ‘mole telephone’. One mole 
bangs the top of its head 
against the roof of the tunnel 
and the other picks up the 
vibratory message by pressing 
its cheek and lower jaw against 
the wall. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 I now also know why 
canaries sing so well: they take 
30 mini-breaths per second and 
these breaths are synchronised 
with each syllable or note 
enabling the canary to sing 
effortlessly for several minutes. 
This book goes deeper than 
offering titbits of behaviour. It 
makes you question what we 
mean by the phrase ‘human 
nature’ by offering evidence that 
our abilities to perceive, think, 
feel, sing, dance, giggle and 
solve problems emerge from 
and are shared by other 
animals. 
 The two Washington-based 
scientists draw upon the work of 
many other scientists to reveal 
animal secrets. They have 
produced a study which is both 
accessible to the lay reader and 
acceptable to the scientific 
community. 
 
Linda Christmas

Bats Sing, Mice Giggle:  
Revealing the Secret Lives 
of Animals 
by Karen Shanor and Jagmeet 
Kanwal £14.99 
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Tekst 6 

 

The Art of Selling Sports to Teenagers 
 
When applied correctly, the motivation, discipline and structure in 
sporting activities are great for teenagers’ development 
 
Louise Tickle 

 
(1) It can be difficult to convince 
unwilling teenagers that running 
around a muddy field with a hockey 
stick in the middle of winter is good 
for them. But at Wexham School, 
Slough, staff try to do just that. “We 
believe that sport, together with 
healthy eating, has a real impact on 
students’ lives and learning. It helps 
them concentrate on their lessons,” 
says Adam Dale, the school’s director 
of sport. 
(2) Wexham School takes a 
consultative approach to integrating 
sport into teaching. For instance, 
teenage girls and PE do not normally 
mix because young women can be 
self-conscious and are wary of body 
image. Here, though, girls are asked 
about what kind of activity they’d 
enjoy taking part in and what puts 
them off. In addition, when girls said 
they’d like to try aerobics, a specialist 
teacher was hired to run the 
sessions. Asking students what they’d 
like to wear during sport lessons and 
designing a more flattering and 
comfortable PE kit is another example 
of the school’s canny approach. 
   17   , the hope is that adopting an 
active lifestyle now will encourage 
sports participation into adulthood.  
(3) On average, Wexham runs five 
different after-school activities each 
day that pupils can participate in fully, 
or dip in and out of, as the mood 
takes them. Pre-school activities are 

always followed with children sitting 
down and eating a proper breakfast 
together, as part of the focus on 
good nutrition. The canteen has 
recently been refurbished and now 
serves only healthy food.  
(4) Students who are less keen on 
sport are gently encouraged to try 
things out without any need to 
commit themselves to an activity 
long-term. “It’s about building up 
their self-esteem,” says Dale. “In 
general our sports curriculum uses a 
model where the students direct 
what goes on, design their own 
sports activities, referee matches 
and then assess how things went.” 
(5) Jeff Richardson, head teacher, 
says: “I think what happens 
sometimes is that schools try to use 
sport programmes to attack the 
symptoms of a problem rather than 
what causes it. If attendance and 
behaviour are poor and relationships 
between teachers and students are 
dysfunctional, introducing sport and 
PE isn’t going to solve anything. 
Building trusting relationships is key 
to getting children to give an activity 
a go. Students who feel on safe 
ground will try things out, and it’s the 
style and manner and spirit with 
which staff relate to students that 
encourage them to step outside their 
comfort zones.”   
        
 The Guardian, 2007 
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1p 15 What becomes clear from paragraph 1? 
At Wexham School 
A PE lessons are of greater importance than regular lessons. 
B staff and pupils have to train daily for at least one sport. 
C teachers stimulate pupils to take proper care of themselves. 
D the principal thinks pupils need to develop stronger physiques. 
 

1p 16 ‘Wexham School takes a consultative approach to integrating sport into 
teaching.’ (paragraph 2) 
How many examples of this approach are mentioned in paragraph 2? 
A 2 
B 3 
C 4 
D 5 
 

1p 17 Kies bij    17    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Ironically 
B Of course 
C Then again 
 

3p 18 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist 
is op grond van de alinea’s 3 en 4.  
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Leerlingen mogen net zo vaak en intensief meesporten als ze willen. 
2 Er worden sportieve activiteiten voor en na de gewone lessen 

aangeboden. 
3 Alle leerlingen beginnen de dag met een gezond ontbijt op school. 
4 Het menu in de kantine is onlangs veranderd. 
5 De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun sportlessen. 
6 Leerlingen die niets met sport hebben, moeten minstens aan één 

activiteit deelnemen. 
 

1p 19 Which of the following summarises the main point made in paragraph 5? 
According to Jeff Richardson, pupils 
A have to feel secure if you want them to do well. 
B must be willing to accept that their teachers are in charge. 
C need someone to talk to about what is bothering them. 
D should be encouraged more to test their physical limits. 
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Tekst 7 

 
2p 20 Aan welke van de onderstaande voorwaarden moet je volgens de tekst 

(twee pagina’s) voldoen om in aanmerking te komen voor vrijwilligerswerk 
bij Trelissick Garden?  
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Je moet werkervaring hebben als gastheer/-vrouw. 
2 Je moet graag met dieren willen werken. 
3 Je moet een diploma hebben in de agrarische sector. 
4 Je moet ook met regen en kou buiten willen werken. 
 
 

Volunteering 
for a bright  
future at 
Trelissick 
 
 
Thank you for your interest in 
volunteering at Trelissick. 
As an organisation we’re 
encouraging people to join in 
with us – to engage more with 
our core work and our aims.  
 
Volunteers are vital to this – the 
estate at Trelissick is so diverse 
that we need an equally varied 
team of people to engage with 
our visitors. There are so many 
roles at Trelissick – some 
geared up to people who want 
to get stuck in and carry out 
physical tasks in the park or 
garden, and others suited to 
welcoming people and helping 
them get the most from their 
visit. 
 
This Cornish maritime estate is 
in an extraordinary position on a  
 

 
wooded peninsula. Trelissick is 
a magical place that transports 
your imagination to days gone 
by. Throughout the year the 12-
hectare (30-acre) garden is 
awash with colour, while the 
park has breathtaking views 
down towards the sea. There is 
a fine Georgian stable block, a 
shop, gallery and restaurant (the 
house is not open to the public), 
and the whole estate is 
encircled with woods full of 
wonderful walks. 
 
Trelissick is a wonderful 
exponent of green technology 
and local sourcing, a truly 21st-
century estate. 
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How to join us 
 
 You may be just leaving school after passing 

your GSCE exams.1) 
OR  

 You may be looking for a whole new 
experience. 

 
We’re particularly interested to hear from people who can demonstrate a 
real passion for The Trust and for conservation, and desire to work in the 
great outdoors, whatever the weather! 
 

Contact: Mr Jon O’Donoghue, Trelissick Garden, Truro TR3 6QL 
tel. 01872 862090 

 
 

 
 
 

noot 1 GSCE exams = te vergelijken met een VMBO-GT-examen
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Tekst 8 

 

Tourists and Malaria Pills 
 
Kate Humble, presenter of TV’s Sea Watch, appears the 
picture of health. Apart from the usual childhood illnesses, 
she had never been unwell – until she caught cerebral 
malaria, a potentially fatal form of the disease which claims 
more than a million lives a year worldwide. Here she 
explains to JILL PARSONS why she has only herself to 
blame… 
 

1 As the specialist walked back into the consulting room, she had 
a slight smile on her face. Feverish, shivering and nauseous as 
I felt, I was relieved when she confirmed that it was good news. “So I haven’t got 
malaria?” I asked. She shot me a surprised look. “Oh yes, you have malaria. It’s 
just that we thought you had the Ebola virus.” 

2  Perhaps I should have been relieved, but all I felt was shame. For not only 
had I ignored medical advice and taken no preventative measures on my travels 
abroad, it was the second time I had put myself in such danger. So here I was 
again, taking up a hospital bed with cerebral malaria because I thought I knew 
best. 

3  I was pushed in a wheelchair through a side entrance from the London 
School of Hygiene and Tropical Medicine into University College Hospital next 
door, to a ward for blood disorders, full of patients with leukaemia, rare 
syndromes and diseases. It seemed surreal, for all around me people were 
seriously, properly ill, while I was here because I’d taken stupid risks. The staff 
talked about my low blood platelet count and potential liver failure, but I was so 
humiliated that I just lay there with the curtains closed around my bed.  

4  The truth was that I’d paid more attention to my sun screen than I had to 
protecting myself against malaria. Part of the problem was that I had simply 
regarded myself as bombproof when it came to my health. Apart from the usual 
childhood illnesses, I have always been fighting fit and, after having my tonsils 
out at the age of 11, I can’t remember ever feeling really unwell. 

5  What was also true was that since falling in love with Africa on my first visit at 
the age of 19, I had travelled the length of the continent without a single problem. 
I spent that gap year working my way from Cape Town to Cairo, swimming in 
lakes and spending most of my time outside, including sleeping outdoors 
whenever I could. I was bewitched by the place and, apart from the vaccinations 
for yellow fever, typhoid and the like, I didn’t take any of the other recommended 
safety measures. 

6  While some people simply can’t be bothered sticking to the extended course 
of anti-malarials and others worry about side-effects, I just assumed I’d be OK – 
and I was, in fact, absolutely fine. But not this time…  
 
 Daily Mail 
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1p 21 ‘… she has only herself to blame …’ (laatste zin introductie) 
 In welke alinea legt Kate voor het eerst uit waarom ze dit vindt? 
Noteer het nummer van die alinea in de uitwerkbijlage. 
 

1p 22 What was the ‘good news’ (paragraph 1) for Kate Humble? 
A She did not have a disease that was even worse than malaria. 
B She had come to a place where they could treat malaria. 
C She reacted well to the anti-malaria pills she had to take. 
D She was only suffering from a harmless side-effect of malaria. 
 

1p 23 Which of the following is true according to paragraph 3? 
A Kate did not feel sick enough to have to stay in hospital. 
B Kate had to be moved in order to get the proper care. 
C Kate had to stay in hospital much longer than expected. 
D Kate was afraid of catching an infection from other patients. 
 

1p 24 What is true according to paragraph 4? 
Kate had 
A been less interested in her physical well-being than in her appearance. 
B never had any reason to think she ought to be afraid of getting ill. 
C usually taken the right medical precautions when going on holiday. 
 

1p 25 Op welke manier zijn alinea 4 en alinea 5 verbonden? 
A Alinea 5 herhaalt en benadrukt nog eens de informatie uit alinea 4. 
B Alinea 5 noemt tegenvoorbeelden die de inhoud van alinea 4 

afzwakken. 
C Alinea 5 trekt een conclusie naar aanleiding van de inhoud van 

alinea 4. 
 

1p 26 Which of the following becomes clear from paragraph 6? 
A Kate will get seriously ill if she does not take anti-malaria pills for the 

rest of her life.  
B Some people are allergic to some of the chemicals added to anti-

malaria pills. 
C There are tourists and travellers who do not take anti-malaria pills in 

the right way. 
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Tekst 9 

 
1p 27 Waar wordt een aantal Pakistaanse cricketspelers van verdacht? 

Ze worden verdacht van 
A het beïnvloeden van de einduitslag van een cricketwedstrijd. 
B het beledigen van de scheidsrechter tijdens het spel. 
C het indienen van een valse aanklacht bij de ICC (International Cricket 

Council). 
 
 

Don’t Call the Cricketer 
 
A Pakistan cricketer is under investigation 
for allegedly hiding a mobile phone inside 
his helmet before going out to bat. The 
incident is said to have taken place during 
a recent international match. The 
International Cricket Council’s (ICC) anti-
corruption hotline got a tip-off about the 
player who was said to have concealed the mobile inside his helmet. 
Under cricket’s anti-corruption laws, players are banned from using 
phones anywhere around a cricket ground during a game to prevent them 
from talking to people who want to fix the match. Three Pakistan 
cricketers are currently suspended by the ICC after claims that they 
deliberately missed balls as part of a betting scam. 
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Schrijfopdracht 

 
13p 28 Inleiding 

In de laatste Engelse les hebben jullie een folder besproken over 
Trelissick Garden (zie tekst 7). Het einde van het schooljaar is in zicht en 
jij en drie vrienden/vriendinnen willen de laatste drie weken van augustus 
naar Engeland gaan. Om het niet te duur te maken willen jullie 
vrijwilligerswerk gaan doen in ruil voor gratis onderdak en eten.  
Jullie hebben allen heel verschillende interesses; daarom lijkt het jullie 
wel wat om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Trelissick Garden. Daar 
zijn heel veel verschillende mogelijkheden: werken in de tuin, paarden 
verzorgen, bezoekers ontvangen, helpen in het restaurant of het winkeltje. 
Je vraagt je af of je zelf mag kiezen wat voor soort werk je mag doen. 
Je hoopt echt dat jullie mogen komen, maar jullie hebben eerst nog wel 
wat vragen. Zo wil je graag weten hoeveel uur per dag je moet werken, of 
je ook in het weekend moet werken en of jullie tegelijkertijd vrij kunnen 
krijgen. Je besluit een brief te schrijven aan Mr J. O’Donoghue, Trelissick 
Garden, Truro TR3 6QL, Great Britain. 
 
Opdracht 
Schrijf de brief aan de contactpersoon en gebruik de informatie uit de 
inleiding bij het uitwerken van de volgende negen punten: 
 Stel jezelf voor (naam, jongen/meisje, leeftijd, land). 
 Maak duidelijk dat je schrijft namens een groep van vier personen, die 

samen in Engeland vrijwilligerswerk wil doen. 
 Leg uit waarom Trelissick Garden juist voor jullie groep heel geschikt 

is. 
 Vraag of je zelf mag bepalen welk werk je gaat doen. 
 Vraag naar de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen in ruil voor 

gratis onderdak en eten. 
 Schrijf in welke periode jullie beschikbaar zijn. 
 Informeer naar de werktijden (hoeveel uur per dag, werken in het 

weekend)  
 en naar de mogelijkheid om als groep op hetzelfde moment vrij te zijn. 
 Schrijf in de slotzin hoe leuk het jullie lijkt om bij Trelissick Garden te 

gaan werken. 
 
Let op: de laatste aanwijzingen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
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Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en het adres van de contactpersoon. Denk ook 
aan de datum, aanhef en de afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met 
adresconventies.) 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres 
en aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de inhoud van 
de brief links bovenaan de pagina. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels 
gebruikt hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder 
wordt beoordeeld of je alle (9) elementen van de opdracht hebt 
uitgevoerd. Je mag natuurlijk ook zelf iets toevoegen, maar let op het 
aantal woorden. 
 
Succes! 
 
 
 
Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’ 
Let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk! 
 
[adres afzender (je eigen adres!)] 
bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR Barendrecht 
(The) Netherlands 
 
[datum (Let op: de datum van vandaag!)] 
bijvoorbeeld: 
23 April 2013 
23rd April 2013 
April 23, 2013 
April 23rd, 2013 
 
[adres geadresseerde] 
Mr J. O’Donoghue 
Trelissick Garden 
Truro TR3 6QL 
Great Britain 

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 2 VMBO-GL en TL 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 

 Schrijfvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
Maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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Schrijfopdracht 
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 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  GT-0071-a-13-2-u2 
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Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL  

 Leesvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

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

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 5 A B C D 

 
 6 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 

 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 9  ..................................................................................................................  

 
 10 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 11 1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 12 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 13 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C 

 
 18 1  juist  onjuist 

2  juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

5 juist onjuist 

6 juist onjuist 

 19 A B C D 
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Tekst 7 

 
 20 1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 

Tekst 8 

 
 21  ..................................................................................................................  

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C 

 
 25 A B C 

 
 26 A B C  

 
 

Tekst 9 

 
 27 A B C  

 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidsopdrachten worden 4 
beoordelingscategorieën onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud 
en communicatieve effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de 
scorepunten. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking:  
door de geur (van een/de vos) 
 

 3 B 
 

 4 A 
 
 

Tekst 3 
 

 5 A 
 

 6 maximumscore 2 
tiny 
flea-sized 
itty-bitty 
 
indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien één of geen goed 0 
 
Opmerking 
De antwoorden mogen in iedere volgorde gegeven worden. 
 

 7 A 
 

 8 C 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Ze eten ‘vuurmieren’/een andere miersoort (waar de mens last van 
heeft/die mensen bijten) op. 
 
Opmerking  
Wanneer ‘fire ants’ in een verder correct antwoord voorkomt, dan toch 
scorepunt toekennen. 
 

 10 D 
  

 11 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 

 
indien vier goed 2 
indien drie goed 1 
indien twee of minder goed 0 
 

 12 C 
 
 

Tekst 4 
 

 13 A 
 
 

Tekst 5 
 

 14 D 
 
 

Tekst 6 
 

 15 C 
 

 16 B 
 

 17 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 3 
1 juist 
2 juist 
3 onjuist 
4 juist 
5 juist 
6 onjuist 
 
indien zes goed 3 
indien vijf goed 2 
indien vier goed 1 
indien drie of minder goed 0 
 

 19 A 
 
 

Tekst 7 
 

 20 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 8 
 

 21 maximumscore 1 
(alinea) 2 
 

 22 A 
 

 23 B 
 

 24 B 
 

 25 A 
 

 26 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 9 
 

 27 A 
 

Schrijfopdracht 
 

 28 maximumscore 13 
(zie beoordelingsvoorschrift) 
 
Inhoudselementen 
 
1 jezelf voorstellen: naam, geslacht, leeftijd, land 
2 noemen schrijven namens groep en vrijwilligerswerk in Engeland 
3 daarom Trelissick Garden heel geschikt 
4 vragen naar keuzevrijheid werk 
5 vragen naar vrijwilligerswerk tegen kost en inwoning 
6 laatste drie weken van augustus 
7 informeren naar uren werk per dag en werken in het weekend en 
8 naar de mogelijkheid tegelijkertijd vrij te zijn 
9 uiten enthousiasme over werken bij Trelissick Garden/het bedrijf 
 

 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de  
schrijfopdracht achter de vraagnummers 28.1, 28.2, 28.3 en 28.4. 
Zend de gegevens uiterlijk op 21 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 2 The Daily Telegraph, 2010 
tekst 3 The Times, 2008 
tekst 6 The Guardian, 2007 
tekst 8 Daily Mail 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel het vermelden van 
adressen, datum, aanhef, 
slotgroet en naam. 
Beoordeel taalfouten in de 
uitwerking van de conventies bij 
taalgebruik. 

 
0 ft   1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters 
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig 
of communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. 
zinsbouw en woordgebruik 
meestal ernstiger/storender dan 
grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is 
maatgevend voor het gewicht van 
de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke 
score is hier dus 
altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is 
terug te vinden. (Zie het 
overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
 9 elementen 2pt 
 8 elementen 1pt 
 7 of minder 0pt 
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Criterium Beoordelingstaak Scores 
Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer 

gericht schrijft, dus echt 
communiceert en niet ‘slechts’ 
de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt 
voor een samenhangend en 
goed lopend geheel, o.m. door 
correct gebruik van 
verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen 
voor een correcte indeling in 
alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op 
taalfouten. 
 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
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Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB Het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting dient naast ‘Yours faithfully’, ‘Yours sincerely’, ‘Yours truly’ en ‘Sincerely 
yours’ ook ‘Kind regards’ goed gerekend te worden. Dit, omdat deze conventie in de 
Angelsaksische landen op verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, 
omdat deze steeds minder strikt wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting dient u het 
weglaten van de komma te laten passeren.  
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 23 april 2009. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘april’, zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
N.B. Indien een leerling een geheel andere brief schrijft dan gevraagd en/of de punten 
die in de brief verwerkt moeten worden niet volgens de opdracht uitwerkt, dienen géén 
scorepunten voor taalgebruik en communicatieve effectiviteit te worden toegekend. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
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communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr 
Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimenten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
   London 
   WC1N3XX 
   Great Britain 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 minutes 
before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 

Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and 
a beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the 
travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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SCORELIJST   N.B. MAAK KOPIEËN VAN DIT FORMULIER ALS U MEERDERE KLASSEN HEEFT 

 
SCHRIJFVAARDIGHEID   NAAM DOCENT: 
ENGELS GL en TL 2013 tijdvak 2   KLAS: 
 
Nummer 
kandidaat 

Naam  
kandidaat 

Conven-
ties 
 
 
 
Max 1 

Taal- 
gebruik 
 
(score x 2) 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de 
kandidaat heeft uitgewerkt. Zet de behaalde 
score in de kolom hiernaast. 

9=2   8=1    7=0 

Inhouds-
elemen- 
ten 
 
 
Max 2 

Com-
munica-
tieve 
effectivi-
teit 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 13 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    
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VERVOLG     KLAS: 
 
Nummer 
kandidaat 

Naam  
kandidaat 

Conven-
ties 
 
 
 
Max 1 

Taal- 
gebruik 
 
(score x 2) 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de 
kandidaat heeft uitgewerkt. Zet de behaalde 
score in de kolom hiernaast. 

9=2   8=1    7=0 

Inhouds-
elemen- 
ten 
 
 
Max 2 

Com-
munica-
tieve 
effectivi-
teit 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 13 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    
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 GT-0071-a-12-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2012 
tijd 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 
Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 
 
 

Dit examen bestaat uit 29 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 1
dinsdag 22 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 vindt Katie het engst aan de gebeurtenis die hieronder beschreven wordt? 

A dat er mensen zijn die haar bang willen maken 
B dat het horloge na een jaar opeens weer opduikt 
C dat het kennelijk echt spookt in hun huis 
D dat hun huis inbraakgevoelig blijkt te zijn 
 

You share your chilling - and true! - stories 
Be afraid - be very afraid! 

 

 
 

“A ghost stole my mom’s watch!”  

“My family had just moved into a new house, and  
I had heard all these creepy stories about it. 
Supposedly a 12-year-old boy named Fred had 
died there years ago, and he still haunts the house. 
But why would I believe those stories? I convinced 
myself that people were just trying to freak me out. 
 Then, one day, my mom went out for a few 
hours and left me home alone. When she got back, 
she came into my room and asked, “Katie, did you 
borrow my watch?” “No,” I said. She looked 
confused. “I left it on my bureau, and it’s gone,” she 
said. We searched everywhere, but the watch 
was nowhere to be found. But I knew no one had 
been in the house but me - so where did it go? 
 Exactly a year later, Mom walked into her 
bedroom - and the watch was sitting on her bureau! 
There was a note beside it that said, “Sorry about 
your watch. I never learned to tell time.” Here’s the 
scariest part: it was signed, “Fred.” Now I know all 

those scary stories about my house are true!” 
       Katie, 17, Ontario 
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Tekst 2 

 
1p 2 Waarvoor maakt deze advertentie reclame? 

A een abonnement op een sportschool 
B een caloriearm dieet 
C een cursus zelfverdediging 
D een gezondheidsproduct 
 
 
 

HELP BOOST YOUR BODY’S SELF DEFENCE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NEW BIMUNO. THE NATURAL 
WAY TO ENERGISE YOUR 
IMMUNITY BOOSTING BACTERIA 
 
WWW.BIMUNO.COM 
Available from all leading 
pharmacies

New Bimuno can help promote 
both gut health and general 
well-being. 
 
There are billions of immunity 
boosting bacteria in your body. 
Bimuno works in a natural way by 
energising these ‘good’ bacteria, 
to help keep your immune system 
in good shape. 
 
Simply add the easy-to-use 
powder to your choice of everyday 
food or drink, without altering the 
taste. 
 
So give your body’s defences a 
natural boost, try Bimuno today. 
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Tekst 3 

 

Skipping your Way to Fitness 
 
The playground sport is right back in fashion, reports Nicholas Roe 
 

1 A rope screams through the air at 200 revs a 
minute, energy is burned at the jaw-sagging 
rate of 1,300 calories an hour and miracles 
of physical activity are performed in front of 
cheering crowds. Welcome to the new, super 
cool world of … skipping. Once considered 
childish, this ancient playtime skill    3   . And 
what’s emerging is not just an effective route 
to mass fitness for little outlay (£5 buys a 
decent rope), but a new place for Britain’s 
young athletes in a growing international 
sport that’s intriguing to watch. 

2  Fiercely competitive, hugely intricate and 
physically demanding, skipping – also known 
as rope-jumping – also shows signs of being, 
quite literally, the new rock ’n roll. Singer 
James Morrison recently featured a team of 
competition skippers in his music video You Give Me Something.    4   , Britain’s 
best skippers returned from the World Rope Jumping Championships in Canada 
this summer with a creditable fourth place.  

3  Four years ago the British Rope Skipping Association (BRSA) started trying 
to raise the profile of the sport, persuading television shows such as Blue Peter 
to focus on the subtle complexity of rope work, which can involve 200 different 
kinds of ‘jump’. Directors loved the fancy footwork and youthful profile. Huge 
efforts were also being ploughed into getting skipping back into the playground. 
This year saw Britain establishing a new world record when 7,632 children 
skipped continuously for three minutes in 85 locations, backed by teachers who 
consider rope-work to be a great way to improve youth fitness. 

4  “Skipping went out of fashion because video games and PlayStations came 
along,” says Sue Dalem, secretary of the BRSA. “But teachers are now pushing 
to bring it back.” Dalem says that young people are instantly amazed at what is 
possible with just a simple rope. Her own daughters, Beci, 18, and Rachael, 17, 
started as seven-year-olds and now skip for Britain: “We skip four or five times a 
week for two or three hours at a time,” says Rachael. “It’s fun.” 

5  And this is the key.    6    basic skipping is simple, and almost anyone with 
five square feet of free space can do it, there’s a genuinely attractive art to 
higher-level work. Half a dozen clubs in Britain regularly compete. 

6  In speed contests, the world record is 188 jumps in 30 seconds. More 
creatively, rope-jumpers use one or even two long ropes held by team members 
to perform cartwheels, push-ups, handstands and aerial leaps while avoiding a 
rope spinning at 200 rpm. Skipping for 10 minutes is said to be the equivalent of 
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30 minutes’ jogging, and it tones the upper body as well as the legs. The truly 
extraordinary thing, perhaps, is that this antique pastime ever lost its mass 
appeal in the first place. 

7  Although the trend has been reversed, one remaining challenge is that many 
young men still consider skipping an off-puttingly girly activity. This is surprising, 
given that boxers rely on skipping for endurance training. And when was Mike 
Tyson ever a sissy? 
 
 

1p 3 Kies bij    3    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A has become dominated by professionals 
B has now been fully developed 
C is making a comeback 
D is now being overvalued 
 

1p 4 Kies bij    4    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A For that reason 
B However 
C Instead 
D Moreover 
 

2p 5 Wie of wat heeft/hebben zich ingezet volgens de alinea’s 3 en 4 om kinderen 
meer aan het touwtjespringen te krijgen?  
Schrijf twee antwoorden op. 
 

1p 6 Kies bij    6    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Even though 
B Knowing that 
C Provided that 
 

2p 7 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is op 
grond van de alinea’s 6 en 7. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Bij een half uur joggen verbruik je meer calorieën dan bij een half uur 

touwtjespringen.  
2 Bij touwtjespringen worden alleen de benen goed getraind. 
3 Touwtjespringen is volgens veel jonge mannen typisch iets voor meisjes.  
4 Sommige vechtsporters trainen ook door touwtje te springen. 
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Tekst 4 

 
1p 8 Waartoe roepen enkele ‘groene’ Schotse parlementsleden precies op? 

A bedreigde diersoorten uit de buurt van olietankers te houden 
B bewijs te leveren van illegale olielozingen op open zee 
C de marine te helpen bij het opsporen van vervuilende vrachtschepen 
D te helpen bij het schoonmaken van met olie vervuilde stranden en dieren 
E te melden dat je bepaalde diersoorten hebt gezien 
 
 

 
 
 
 
 

 

FORTH OIL THREAT 
!ALERT! 

 
 

WHALE & 
DOLPHIN 
HOTLINE 

 
These protected species are at risk from the 

proposed ship-to-ship oil transfers. Evidence of their 
presence is needed to help the campaign to stop the oil threat. 

Can you help? 
 

Mariners and sea watchers, please report all sightings of whales, 
dolphins and porpoises in the waters of the Forth to green 

Members of the Scottish Parliament. 
 

0131 348 6427 

Pagina: 790Voor 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).



 

 GT-0071-a-12-1-o 7 lees verder ►►►

Tekst 5 

 
1p 9 Je gaat begin maart een weekend naar Londen, samen met een vriend/vriendin. 

Jullie willen graag om een uur of zes ’s avonds naar de London Dungeon.  
 Kan dit volgens de folder?  
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en verklaar je antwoord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 19th Feb - 30th March B 31st March - 15th April C 16th April - 25th May 

B 26th May - 3rd June C 4th June - 13th July D 14th July - 2nd Sept 

n.b. dates subject to revision if school holiday dates change. 
Closing times stated are admission times. 
A 10.30am - 5pm B 09.30am - 6.30pm C 10am - 5.30pm D 09.30am - 7pm  
 
 
 

Tooley Street, London SE1 2SZ 
 
Rail/Underground: 100 metres from London 
Bridge Station: Rail and London Underground 
(Northern and Jubilee Lines). 400 metres from 
Monument/Bank Station: Docklands Light 
Railway, London Underground (District, Circle, 
Central and Northern Lines). 
Buses: 21, 35, 40, 47, 48, 133, 141, 149, 381, 
RV1 
Parking: NCP: St Thomas Street and Upper 
Thames Street. 
Coaches: Euro Car Park - Tower Bridge Road. 
 
Open seven days a week excluding Christmas 
Day. Typical length of visit is 90 minutes. 
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Tekst 6 

 

Big Kids on the Block 
 

Johnny Dee 
 

1 Last Saturday, an account manager 
from south-east London spent 
seven hours sitting in her Vauxhall 
Zafira parked outside the house of 
a stranger she knew only as the 
Giraffe. “It was,” she says, “one of 
the most exciting things I've ever 
done.” The woman, who would like 
to be known as Agent Squirtel, in 
order to protect her identity from 
rogue commandos, was taking part 
in StreetWars Killer, a water-pistol 
assassin game that has turned 150 
Londoners into paranoid snipers 
with super-soakers. At about 8am 
her target emerged from his house 
and she gave chase down the 
street, successfully aiming her gun 
at his upper torso. It was only then 
that she realised she had squirted 
the wrong man: it was the Giraffe's 
flatmate, Dave. “He was OK about 
it,” she says. “It was a hot day, he 
said he would dry out.”  

2  StreetWars is just one of many 
large-scale urban games being 
played in cities all across the 
world. All of them are similar in that 
information spreads via the 
internet. To anyone who chances 
upon them on the street, they 
seem like surreal, random events. 
All of them also utilise wireless 
technology such as GPRS1), use 
real streets rather than boards or 
computer screens as their game's 
grid, and all resemble childhood 
games in their simplicity.  

3  “They definitely appeal to people 
with a Peter Pan complex2),” says 
Yutai Liao, a San Francisco 
graphics designer whose alter ego, 
the Mustache Commander, is 
behind the StreetWars craze. 
“Where's the law that states that 
once you get to a set age you can 
only have fun by going to dinner 
parties with other adult friends?” 
The average age of competitors, 
says Liao, is 25. 

4  Frank Lantz, a US college 
lecturer who encouraged his 
students to play a human game of 
Pac-Man, believes the social 
aspect is the main reason why 
urban games are becoming a 
trend. “A lot of these games use 
new technology but they're also 
about a return to the classic values 
of pre-computer gaming: face-to-
face social interaction,” he says. 

noot 1 GPRS = General Packet Radio Service, used by GSM mobile phones 

noot 2 Peter Pan complex = when you suffer from this, you don’t want to grow up 
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“I also think there's something 
appealing about    14    to run 
around public space creating a 
spectacle.” 

5  Indeed, not everyone can be 
good at football or kung fu,    15    
we're all pretty good at hide and 
seek.  
 
 
 
 

Games: 

Pac-
Manhattan 
Human-
sized Pac-
Man game 
 
Players:10 
 

StreetWars 
Killer 
Water-pistol 
assassina-
tion 
 
Players: 150 

Botfighters
Robots in 
disguise 
 
 
 
Players: 
40.000+ 

 

 
1p 10 Which of the following is true of paragraph 1? 

It describes 
A a day out for office workers. 
B Agent Squirtel’s job. 
C an appointment with Dave. 
D a police squad’s exercise. 
E a specific part of a reality game. 
 

1p 11 Which of the following is not true about StreetWars according to paragraph 2? 
A It is a city outdoor event. 
B It is played worldwide. 
C It started out as a children’s game. 
D You need the internet to take part in it. 
E You play it with the help of technical appliances. 
 

1p 12 What is true about Yutai Liao according to paragraph 3? 
A He dislikes dinner parties for grown-ups. 
B He is the initiator of the StreetWars games. 
C He says that people under 25 do not like playing this game. 
D He would like to be known as Peter Pan. 
 

1p 13 ‘urban games are becoming a trend’ (alinea 4) 
 Wat is hier volgens Frank Lantz de belangrijkste reden voor? 
 

1p 14 Kies bij    14    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A being forced 
B having an excuse 
C pretending 
D refusing 
 

1p 15 Kies bij    15    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A because  
B but 
C therefore 
D unless 
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Tekst 7 

 

My Son, the Chimp 
 

British teacher takes him toys, watches TV and has a 
laugh with him 

 
By Marie Woolf 
Political Editor 
 

1 A British woman has 
launched a court 
challenge to become 
the legal guardian of  
a 160lb chimpanzee in  
a test case that could 
confer basic rights on 
apes across Europe. 

2  Paula Stibbe, 38,  
a teacher who lives in 
Vienna, has applied to 
the Austrian courts to 
take legal responsibility 
for a 26-year-old male 
chimpanzee which, she fears, could be subjected to 
laboratory tests if he isn’t given legal ‘rights’. Animal-
welfare organisations see it as a test case that would 
give special legal status to the great apes. It comes as 
Members of Parliament make a fresh attempt to ban animal testing on primates1) 
across Europe. 

3  Ms Stibbe, who is originally from Brighton, befriended Hiasl the chimp eight 
years ago and now visits him every week, bringing biscuits and his favourite 
Viennese pastries, clothes, including Wellington boots, and art materials. The 
ape, which has lived in an Austrian animal sanctuary2) most of his life after being 
rescued by customs officials as a baby, is facing an uncertain future after the 
sanctuary ran out of cash. 

4  Ms Stibbe, who spends hours with Hiasl each week, says she regards him 
as a ‘friend’ and is horrified about the prospect of him being transported to a 
laboratory. If her application to become his legal guardian is successful, she 
would be responsible for making decisions about his welfare.  

5  She told The Independent on Sunday she plays hide and seek and watches 
wildlife programmes with him. “He likes being tickled and he likes dressing-up 
clothes,” she said. “He is especially fond of Wellington boots…. He likes drawing 
with coloured chalk, mostly scribbling. He laughs a lot and is very gentle with 
me, even though he has the strength of seven men. He has a special greeting 
for me and tweaks my nose between his middle and index finger when I arrive. 
He enjoys watching TV, and is specially fond of wildlife documentaries. I showed 

Hiasl the chimp 
likes ‘dressing-up 
clothes’ and enjoys 
watching TV 
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him a video of gorillas, and when two gorillas were mating he was completely 
fascinated by them. I want to make sure that he has a fully secure future, and 
does not end up in a lab abroad.” 

6  Hiasl was captured as a one-year-old in Sierra Leone and smuggled to 
Austria, where he was bound for a vivisection lab. He was found by customs 
officers after surviving the journey to Europe in a box, and was taken in by the 
sanctuary.   

7     20    he is granted basic legal rights, he could be sent abroad to a 
laboratory when the sanctuary closes. Paula Stibbe’s case follows moves in New 
Zealand and Spain to give rights to great apes. These apes share about 98 per 
cent of their DNA with humans. 
 

 
1p 16 Why has Paula Stibbe ‘launched a court challenge’ (first sentence) according to 

paragraphs 1-2? 
She wants to 
A be given legal permission to perform tests on a group of Austrian apes. 
B get a licence to set up a developing project for primates in Europe. 
C officially become responsible for a grown-up chimp to protect him. 
 

1p 17 Why is there a chance that Hiasl may soon be transported elsewhere according 
to paragraph 3? 
A According to the rules he is no longer allowed to stay in Austria. 
B He needs a health check because of his age. 
C His behaviour is making him difficult to handle. 
D There is no money left to take care of him. 
 

3p 18 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is volgens 
de alinea’s 4 en 5. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Paula vergelijkt Hiasl met een lastig kind dat haar aandacht nodig heeft. 
2 Paula doet allerlei spelletjes met Hiasl. 
3 Paula is wel eens bang voor Hiasl omdat hij zo sterk is. 
4 Hiasl heeft een speciale manier van afscheid nemen van Paula. 
5 Hiasl is enorm geboeid door tv-beelden van andere apen. 
6 Paula wil zeker weten dat Hiasl uiteindelijk naar het buitenland zal gaan. 
 

1p 19 De rechtszaak van Paula Stibbe in Oostenrijk is niet de enige actie die op dit 
moment gevoerd wordt. 
 Citeer (= schrijf over uit de tekst) de zin uit de alinea’s 6 of 7 waaruit dit 

blijkt. 
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van deze zin in je 
uitwerkbijlage. 
 

1p 20 Kies bij    20    in alinea 7 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Although 
B Because 
C If 
D Unless 

noot 1 primate = (mens)aap 

 noot 2 animal sanctuary = dierenopvang 
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Tekst 8 

 
2p 21 Als reactie op onderstaande oproep besluit je een verhaal in te sturen  

 Welke twee mogelijkheden heb je om te bewijzen dat de heldendaad uit je 
verhaal echt gebeurd is? 

 

Are you our 
Hero/Heroine of the Year? 

 
Calling all superstar brothers and sisters! The 
search is on to find the pluckiest Mizz reader on 
the planet… 
 
We know you lot are all ace in your own right – 
but now we’ve decided to give one lucky reader 
an extra-special pat on the back. We’re 
launching our Mizz Hero/Heroine of the Year 
Award. Do you want to know more? Read on.  
 
THE RULES 
Okay guys, we’re not looking for just anyone 
because this reader has to be 100% 
hero/heroine. Maybe you’ve raised tons of cash 
for someone who really, really needed it or 
given a total stranger the ‘kiss of life’. Perhaps 
you beat a serious illness or were a little angel 
when your best mate was sick. We’re looking for the most amazing act of 
bravery and courage EVER! So, if your story made it to the local paper, 
make sure you send us a clipping. If not, get an adult to prove that the 
story is true by signing the form below. 
 
1st PRIZE 
The winner will be whisked off to London on an all-expense-paid trip and given a 
VIP day of five-star treatment. You’ll be pampered from head-to-toe in a top 
salon and, because you deserve it for being so ace, we’ll let you bring your best 
mate along too. You’ll also be the star of a feature and get to tell your inspiring 
story to the rest of us. We’ll invite you to a glamorous photo shoot where you’ll 
have your own make up and fashion expert and photographer on hand to turn 
you into a celebrity for the day. 
 
2nd PRIZE 
Four lucky runners-up will also get to share their story at an all-expense-paid 
Mizz photo shoot in London. 
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How to enter  
Closing date for entries is August 26th! 
You can nominate yourself or put your mate up for a reward if you reckon he/she 
deserves it. Tell us why you think this is a hero/heroine story which deserves to 
win, attach a picture and any newspaper clippings too. Just remember, our 
judges will be looking for that extra-special something that makes a person 
100% hero/heroine. Readers abroad may also compete. Send your entries to:  
Ms L. Bennett, Mizz Hero/Heroine of the Year, King’s Reach Tower, 
Stamford Street, London, SE1 9LS England 
 
 

 
 
 
 

Name…………………………………….. 
Age………………………………………. 
Best Mate’s name………………………... 
Your address…………………………….............................................. 
Adult’s signature…………………………. 
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Tekst 9 

 

Can she fix it? 
 
Yes she can! As Julie Bindel 
discovers, female builders are in 
huge demand – but can they ever 
compete with the tea-slurping boys?

 
1 Of all the construction workers 

employed at London’s Wembley 
Stadium, what percentage would 
you guess are women? Five? Ten? 
Twenty at a push? How about 
0.05%? “Out of 10,000,” notes Karen 
Procter, director of the national 
organisation, Women and Manual 
Trades (WAMT), “between three and 
five are women.” 

2  It’s a statistic that seems even more shocking when you consider that, in the 
run-up to the 2012 Olympics in London, Britain is short of 350,000 builders. 
Across the building trade, women account for fewer than 1% of workers, making 
the building site still very much a man’s domain – what Procter describes as ‘the 
last bastion of sexist discrimination in the workplace’.  

3  The government belatedly seems to have taken notice. Education Secretary 
Alan Johnson recently reserved £20m for training women in construction. 
Whether this will be enough remains to be seen. 

4  Amid all this bad news, though, there are a few success stories. Plasterer 
Janet Shelley says that she has always wanted to “do things that people think 
are impossible”, and so set up Women Builders, a company that now employs 
the UK’s largest female construction workforce – 14 full-time builders. “We have 
no problems filling vacancies,” says Shelley. “There are lots more women 
wanting to work in the trade than there are jobs.” 

5  So I set off for Milton Keynes, where Women Builders set up three years 
ago. Women Builders are renovating a local village school, ripping out kitchens 
and rebuilding walls. I meet Louise Horwood, a 20-year-old carpenter. “I always 
wanted to be a builder,” she tells me, “but my dad, who is in the trade, was dead 
against it.” After leaving school, Horwood briefly tried hairdressing college, but 
hated it. “I had never been so bored in all my life,” she says, “and my dad’s 
pressure on me only made me more determined.” She entered the world of 
construction aged just 16 and at first struggled to cope. “Men would harassingly 
say, ‘Don’t break your nails on that, love, it’s too heavy.’ But I kept going and 
now I’m one of them.” 

6  Janet Shelley works closely with WAMT – which represents and supports 
women working and training in skilled manual and craft occupations – to try to 
establish better working practices and reduce discrimination. When WAMT 

‘We get a lot of respect’ … builders 
Louise Horwood and colleague at work 
in Milton Keynes 
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began in 1975, small numbers of middle-class, white, educated women entered 
the trade partly to protest at women’s exclusion. Today, however, 60% of 
members are black, and have similar class backgrounds to their male 
counterparts. “Most of these women are moving out of manual jobs like cleaning 
and catering into trades where they can earn four times as much,” says Procter. 

7  Women Builders is never short of work, but there is still the occasional 
customer who does not understand the kind of firm they are. “Sometimes you 
turn up for a job at someone’s house, or business, and the highly surprised 
client will say to us, ‘Oh, you really are women!’” 

8  Shelley and Horwood say that when they are on a building site, people will 
stop and openly stare at them. Some will shout and ask what they are doing. 
“We are at the stage with women construction workers today that we were 25 
years ago with male nurses,” Procter believes. “In a few years, it will be far more 
common to see women in hard hats up on scaffolding.” 

9  If women in building are to really flourish, organisations such as WAMT say, 
it is crucial that the opportunity offered by the 2012 Olympics isn’t wasted. “We 
will see how keen the government is to end the extreme levels of sexism and 
discrimination in the building trade,” says Procter, “and we expect to see many 
more women encouraged and trained to work on building sites, alongside men 
who treat them as equals.” A tall order, maybe, but these women certainly know 
how to stand up to the big boys. 
 
 

1p 22 According to paragraphs 1 and 2, what is meant by “‘the last bastion of sexist 
discrimination’”? (end paragraph 2) 
A London’s Wembley Stadium 
B the building site 
C the Olympics 
D the WAMT 
 

1p 23 Which of the following is true for Janet Shelley according to paragraph 4? 
A She has to put great effort into finding suitable workers.  
B She herself also works in the building trade.  
C She is not a very enterprising person. 
D She is struggling to make her company profitable. 
 

1p 24 What becomes clear about Louise Horwood from paragraph 5? 
A She had to work very hard to be seen as equal by her male colleagues. 
B She had worked as a hairdresser for years before she took up building. 
C She only started on a building course after the death of her father. 
D She still has a problem with some of the remarks made at work. 
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2p 25 Geef van elk van de volgende beweringen over de organisatie WAMT aan of 
deze juist of onjuist is op grond van alinea 6. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage.  
De organisatie 
1 zet zich ook in tegen discriminatie van vrouwen in de bouw.  
2 ondersteunde helemaal in het begin alleen laagopgeleide vrouwen. 
3 vertegenwoordigt op dit moment voor het grootste deel zwarte vrouwen. 
4 helpt vrouwen meer te verdienen dan ze in de schoonmaak of horeca doen. 
 

1p 26 “‘Oh, you really are women!’” (end of paragraph 7) 
What does this reaction point out about the customers of ‘Women Builders’? 
A Not all of them realise that ‘Women Builders’ employs only women. 
B Some of them refuse to believe that women can build houses. 
C They have made clear they strongly prefer men to do the job. 
D They think the female builders employed by ‘Women Builders’ look a lot like 

men. 
 

1p 27 ‘…can they ever compete with the tea-slurping boys?’ (introduction) 
Karen Procter answers this question in paragraph 9. 
What does her answer come down to? 
A In future men and women will definitely work together as equals on building 

sites. 
B The 2012 Olympics will hopefully function as a positive turning point. 
C The government is unwilling to change its policy to achieve this equality. 
D Women will always be discriminated against in construction work. 
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Tekst 10 

 
1p 28 Wat wordt in dit artikel onder andere duidelijk over politieagenten in 

Bedfordshire? 
A Ze hebben een tekort aan goede computerapparatuur. 
B Ze hebben te weinig tijd om alle politiegegevens digitaal te verwerken. 
C Ze hebben weinig mensen met goede computervaardigheden. 
D Ze spelen te veel spelletjes op hun handcomputers. 
E Ze worden met behulp van computers getraind voor praktijksituaties. 
 
 

Computer Police 
 
By Richard Edward 
Crime Correspondent 
 
BEDFORDSHIRE Police issued 
1,000 front-line officers with 
BlackBerry devices so that they 
could spend less time at their desks 
and ‘more time deterring and solving 
crimes’.  
 However, the force has moved to 
disable the game options such as  
‘bat and ball’ on the gadgets after 
officers were caught playing with 
them in meetings. 
 Police officers have been 
rebuked for playing games on the 
newly issued hand-held computers 
which were championed by Gordon 
Brown1) for allowing police to spend 
more time on the beat. 

 The devices were issued 
nationwide this year to enable 
officers to access the Police National 
Computer (PNC), briefings, 
intelligence and warrants databases.   
About 10,000 of the devices were 
sent to 27 police forces, costing  
£50 million. 
 The Prime Minister claimed they 
could cut average paperwork by 99 
minutes a shift although some 
officers complained that the devices 
were less efficient than a notepad 
and pen.  
 Bedfordshire Police were 
unavailable for comment. 

 

 
 

noot 1 Gordon Brown =  toenmalige premier 
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Tekst 11 

 
1p 29 What reason did Maimie Meakin’s mother have for saying ‘no’ to her daughter’s 

relationship with Frank Walker?  
She did not like Frank’s 
A age. 
B character. 
C family background. 
D line of work. 
E looks. 
 
 
 

 
Octogenarians Rekindle their Wartime 

Romance 
 

Stockport A couple forced to part during the Second World 
War have rekindled their romance after a break of more than 
60 years. Maimie Meakin, of Glasgow, was 19 when she fell 
in love with Frank Walker, two years her senior and an RAF 
tail-gunner, in 1942 – but her mother put an end to it because 
she feared her daughter could not cope if he was killed in 
action. They went their separate ways; both married after the 
war, and both recently lost their spouses – before Mrs 
Meakin, 86, tracked Mr Walker down in Stockport. “The spark 
is still there between us,” said Mr Walker, 88. 
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Schrijfopdracht 

 
13p 30 Inleiding 

Je hebt op school tijdens de les Engels de oproep voor de ‘Mizz Hero/Heroine of 
the Year Award’ gelezen (tekst 8). Jij wilt een van je vrienden voor de Mizz 
Award opgeven. Hij/zij heeft iets zeer heldhaftigs gedaan: een buurjongetje van 
drie uit het water gered. Jouw vriend/vriendin vindt zelf niet dat er iets bijzonders 
gebeurd is. Jij vindt van wel, want het was heel moedig om in het koude, diepe 
water te springen en andere mensen stonden alleen maar toe te kijken.  
Je hoopt dat ze je vriend/vriendin kiezen, want hij/zij verdient het echt. Het is 
een grote wens van hem/haar om eens naar Londen te gaan, omdat hij/zij 
gehoord heeft dat het zo’n geweldige stad is, waar je ook goed kunt winkelen. Je 
besluit een brief te schrijven en een krantenartikel over deze heldhaftige redding 
mee te sturen. Richt je brief aan: Ms L. Bennett, Mizz Hero/Heroine of the Year, 
King’s Reach Tower, Stamford Street, London SE1 9LS, England 
 
Opdracht 
Schrijf de brief. Maak gebruik van de informatie uit bovenstaande inleiding bij 
het uitwerken van de volgende punten: 
 Stel jezelf voor: naam, jongen/meisje, leeftijd en land. 
 Schrijf waar je de oproep gelezen hebt en waarom je schrijft en 
 wat je vriend/vriendin gedaan heeft. 
 Schrijf wat hij/zij zelf van zijn/haar daad vindt en 
 leg uit waarom jij het niet met hem/haar eens bent. 
 Vermeld wat zijn/haar grote wens is en 
 waarom (noem twee dingen).  
 Leg uit wat je hoopt voor je vriend/vriendin en  
 schrijf wat je meestuurt. 
 Sluit op passende wijze af. 
 
Aanwijzingen 

Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Ms L. Bennett, de datum, aanhef en de 
afsluiting. (Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met 
adresconventies.) Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: 
datum, adres en aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de 
inhoud van de brief links bovenaan de pagina. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels gebruikt 
hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of 
je alle (10) elementen van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf 
iets (zinvols) toevoegen, maar let op het aantal woorden. 
 
Succes! 
 
Let op: de laatste aanwijzing bij deze opdracht staat op de volgende pagina. 
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Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’ 
(let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk!) 
 
[adres afzender (je eigen adres!)] 
bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
[datum (Let op: de datum van vandaag!)] 
bijvoorbeeld: 
23 April 2012 
23rd April 2012 
April 23, 2012 
April 23rd, 2012 
 
[adres geadresseerde] 
Ms L. Bennett  
Mizz Hero/Heroine of the Year 
King’s Reach Tower  
Stamford Street 
London SE1 9LS 
England 
 
 

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  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 2 VMBO-GL en TL 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 

 Schrijfvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
Maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Schrijfopdracht 
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Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 

 Leesvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 1.  ........................................................................................................................  

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

 6 A B C  

 
 7 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist 
 
 

Tekst 4 

 
 8 A B C D E 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 9  ............................................................................................................................  

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

Tekst 6 

 
 10 A B C D E 

 
 11 A B C D E 

 
 12 A B C D 

 
 13  ............................................................................................................................  

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

 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 16 A B C  

 
 17 A B C D 

 
 18 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist 
 
5 juist onjuist 
 
6 juist onjuist 
 

 19  ............................................................................................................................  
 

 20 A B C D 
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Tekst 8 

 
 21 1.  ........................................................................................................................  

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

Tekst 9 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 25 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist 
 

 26 A B C D 

 
 27 A B C D 

 
 

Tekst 10 

 
 28 A B C D E 

 
 

Tekst 11 

 
 29 A B C D E 

 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

GT-0071-a-12-1-u1 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidsopdrachten worden 4 
beoordelingscategorieën onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud 
en communicatieve effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de 
scorepunten. 

 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 D 
 
 

Tekst 3 
 

 3 C 
 

 4 D 
 

 5 maximumscore 2 
twee van de antwoorden met de volgende strekking: 
− BRSA/the British Rope Skipping Association  
− de media/kinderprogramma’s  
− leerkrachten/school  
 
per juist antwoord   1 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 6 A 
 

 7 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier goed 2 
indien drie goed 1 
indien twee of minder goed  0 
 
 

Tekst 4 
 

 8 E 
 
 

Tekst 5 
 

 9 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Nee, ze sluiten (in maart) om 17.00 uur/ze zijn dan al dicht. 
 
 

Tekst 6 
 

 10 E 
 

 11 C 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Het bevordert sociaal/persoonlijk contact / het samen iets doen / het 
ontmoeten van nieuwe mensen/interactie. 
 

 14 B 
 

 15 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Tekst 7 
 

 16 C 
 

 17 D 
 

 18 maximumscore 3 
1 onjuist 
2 juist 
3 onjuist 
4 onjuist 
5 juist  
6 onjuist 
 
indien zes goed 3 
indien vijf goed 2 
indien vier goed 1 
indien drie of minder goed 0 
 

 19 maximumscore 1 
(Paula) Stibbe’s (case) … great apes. 
 

 20 D 
 
 

Tekst 8 
 

 21 maximumscore 2 
een antwoord met de volgende strekking: 
• een krantenknipsel meesturen 1 
• (een) volwassene(n) (het formulier) laten ondertekenen 1 
 
 

Tekst 9 
 

 22 B 
 

 23 B 
 

 24 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 25 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier goed 2 
indien drie goed 1 
indien twee of minder goed 0 
 

 26 A 
 

 27 B 
 
 

Tekst 10 
 

 28 D 
 
 

Tekst 11 
 

 29 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Schrijfopdracht 
 

 30 maximumscore 13 
 
Inhoudselementen: 
 
1 voorstellen naam, jongen/meisje, leeftijd en land. 
2 waar oproep gelezen en reden voor schrijven: vriend(in) voor Mizz 

Award opgeven  
3 hij/zij heeft 3-jarig/klein kind uit ’t water/van verdrinkingsdood gered 
4 hij/zij vindt het zelf niets bijzonders 
5 waarom niet mee eens: het water was koud en diep/anderen stonden 

er alleen maar naar te kijken/deden niets 
6 hij/zij wil heel graag naar Londen 
7 omdat het een geweldige stad is en je er goed kunt winkelen 
8 aangeven dat hij/zij hoopt dat ze hem/haar kiezen en 
9 meesturen krantenartikel over de (heldhaftige) daad/redding  
10 passende afsluiting 
 

 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de  
schrijfopdracht achter de vraagnummers 30.1, 30.2, 30.3 en 30.4. 
Zend de gegevens uiterlijk op 29 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3 The Daily Telegraph, 2006 
tekst 6 The Guardian, 2006 
tekst 7 The Independent on Sunday 2007 
tekst 9 The Guardian, 2006 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel het vermelden van 
adressen, datum, aanhef, 
slotgroet en naam. 
Beoordeel taalfouten in de 
uitwerking van de conventies bij 
taalgebruik. 

 
0 ft   1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters 
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig 
of communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. 
zinsbouw en woordgebruik 
meestal ernstiger/storender dan 
grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is 
maatgevend voor het gewicht van 
de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke 
score is hier dus 
altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is 
terug te vinden. (Zie het 
overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
 9 elementen 2pt 
 8 elementen 1pt 
 7 of minder 0pt 
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Criterium Beoordelingstaak Scores 
Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer 

gericht schrijft, dus echt 
communiceert en niet ‘slechts’ 
de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt 
voor een samenhangend en 
goed lopend geheel, o.m. door 
correct gebruik van 
verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen 
voor een correcte indeling in 
alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op 
taalfouten. 
 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
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Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB Het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting dient naast ‘Yours faithfully’, ‘Yours sincerely’, ‘Yours truly’ en ‘Sincerely 
yours’ ook ‘Kind regards’ goed gerekend te worden. Dit, omdat deze conventie in de 
Angelsaksische landen op verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, 
omdat deze steeds minder strikt wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting dient u het 
weglaten van de komma te laten passeren.  
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 23 april 2009. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘april’, zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
N.B. Indien een leerling een geheel andere brief schrijft dan gevraagd en/of de punten 
die in de brief verwerkt moeten worden niet volgens de opdracht uitwerkt, dienen géén 
scorepunten voor taalgebruik en communicatieve effectiviteit te worden toegekend. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
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communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr 
Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimenten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
   London 
   WC1N3XX 
   Great Britain 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 minutes 
before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 

Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and 
a beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the 
travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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SCORELIJST   N.B. MAAK KOPIEËN VAN DIT FORMULIER ALS U MEERDERE KLASSEN HEEFT 

 
SCHRIJFVAARDIGHEID   NAAM DOCENT: 
ENGELS GL en TL 2012 tijdvak 1   KLAS: 
 
Nummer 
kandidaat 

Naam kandidaat Conven-
ties 
 
 
 
Max 1 

Taal-
gebruik 
 
(score x 2) 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de 
kandidaat heeft uitgewerkt. Zet de 
behaalde score in de kolom hiernaast. 

9=2   8=1    7=0 

Inhouds-
elemen-
ten 
 
 
Max 2 

Com-
munica-
tieve 
effectivi-
teit 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 13 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Pagina: 829Voor 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).



G
T-0071-a-12-1-c  

18 
einde ■

  

 

 

 

VERVOLG     KLAS: 
 

Nummer 
kandidaat 

Naam kandidaat Conven-
ties 
 
 
 
 
Max 1 

Taal-
gebruik 
 
(score x 2) 
 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die 
de kandidaat heeft uitgewerkt. Zet de 
behaalde score in de kolom hiernaast. 
 

9=2   8=1    7=0 

Inhouds-
elemen-
ten 
 
 
 
Max 2 

Com-
munica-
tieve 
effectivi-
teit 
 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
 
Max 13 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    
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aanvullingen op het correctievoorschrift 2012-1 
 

Engels GL/TL 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen Engels GL/TL: 
 
Op pagina 7 van het correctievoorschrift, bij vraag 25 moet bij de vierde bewering zowel 
het antwoord ‘juist’ als het antwoord ‘onjuist’ goed gerekend worden.  
 
 
Op pagina 9 van het correctievoorschrift bij het Beoordelingsvoorschrift moet in de 
kolom Scores rechts onderaan bij Inhoud: 
 
Aanwezig: 
 9 elementen 2pt 
 8 elementen 1pt 
 7 of minder 0pt 
 
vervangen worden door: 
 
Aanwezig: 
 9 of 10 elementen  2pt 
 8 elementen         1pt 
 7 of minder           0pt 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels GL/TL vmbo. 
 
Onder dit bericht treft u een aangepaste scorelijst ‘schrijfvaardigheid’ aan 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs H.W. Laan 
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aanvullingen op het correctievoorschrift 2012-1 
 

Engels GL/TL 

 
Centraal examen -vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen Engels GL/TL: 
 
Op pagina 7 van het correctievoorschrift, bij vraag 25 moet bij de vierde bewering zowel 
het antwoord ‘juist’ als het antwoord ‘onjuist’ goed gerekend worden.  
 
 
Op pagina 9 van het correctievoorschrift bij het Beoordelingsvoorschrift moet in de 
kolom Scores rechts onderaan bij Inhoud: 
 
Aanwezig: 
 9 elementen 2pt 
 8 elementen 1pt 
 7 of minder 0pt 
 
vervangen worden door: 
 
Aanwezig: 
 9 of10 elementen  2pt 
 8 elementen         1pt 
 7 of minder           0pt 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels GL/TL vmbo. 
 
Onder dit bericht treft u een aangepaste scorelijst ‘schrijfvaardigheid’ aan 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs H.W. Laan 
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Examen VMBO-GL en TL 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 30 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 18 juni

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 “Husband shoots wife in leg” (title) 

Why? 
What happened was 
A a sick joke 
B a silly accident 
C a wilful crime 
 
 
 

Husband shoots wife in leg  
 
A man shot his wife in the leg during an evening stroll. Mandy and Jon Hudson 
were using a shotgun to scare birds from fishing lakes when Mr Hudson tripped 
on a rabbit hole and the firearm went off. Mrs Hudson was hit in the ankle. 
 This happened at Bromeswell lakes, near Woodbridge, Suffolk, where Mr 
Hudson is leaseholder. Cliff Roberts, 65, a water bailiff, said: “We have a lot of 
Canada geese down here and a heron and we try to scare them off by firing a 
gun.” 
 Mrs Hudson, believed to be in her forties, was in a stable condition in 
hospital. Her husband was said to be in ‘very deep shock’. Police officers visited 
the scene but took no action. 
 
 Daily Telegraph 
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Tekst 2 

 
1p 2 Waarom gebruikt de schrijfster “Unfortunately” aan het eind van haar 

ingezonden brief? 
 
 
I’m on the bus 
 
Sir,  
Last Thursday I was seated directly in 
front of a young woman who made 
half a dozen phone calls during the 
30-minute bus journey from Putney to 
Knightsbridge and appeared to be 
called Mary. She started the first few 
calls by mentioning that she and her 
husband were not, in fact, going to 
Gloucestershire this weekend, and that 
they would, therefore, be at home in 
London. 
 She proceeded to arrange for an 
electrician to come to replace some 
light fittings on Saturday morning and 
for her daughter to be transported to a 
party in the afternoon; she then 
invited her father to come to stay 
overnight and for friends to join the 
family for lunch on Sunday (pasta, she 
thought - although I  detected that 
Daddy might have preferred 
something more traditional). Clearly 
determined not to waste a moment of 
this unexpected weekend in town, she 
lined up two for bridge on Sunday 
evening. On the final call, Mary 
followed up her opening remark about 
the cancelled trip to Gloucestershire 
by saying that she didn’t, as yet, have 
any idea what she and the family had 
planned for the weekend. 
 Unfortunately, I could have 
reminded her. 
SUSIE KING 
London SW15 
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Tekst 3 

 

Is it OK … to Own a Dog? 
 
Dominic Murphy’s guide to a good life 
 

1 I grew up with dogs and loved 
them. Like many households, we 
gave them soppy names such as 
Candy and Rupert. We shared 
holidays with them and 
sometimes they slept on our beds. 
Then I moved to London and 
began to hate the brutes – or so 
I thought. 

2  My problem, in fact, was with 
their owners – and the way they 
indulged in antisocial habits 
through their pooches. I’m not 
just talking about fouling parks, 
pavements and other public 
spaces. No, there are the 
boneheads who keep vicious pets 
as trophies. And don’t forget the 
otherwise normal types who say, 
“Don’t worry, he won’t bite,” when 
their darling creature leaps on 
your two-year-old and slobbers in 
his face. 

3  The owning of a dog can affect 
your sanity. How else to explain a 
weird new trend in dog-turd 
disposal where an owner will 
scoop their poops into a carrier 
bag, then throw them into a 
hedge? Eccentric? Barking, 
I reckon. 

4  Perhaps this kind of attitude 
makes doggy types oblivious to a 
much bigger ethical problem – the 
suffering that many dogs (and 
cats) go through so that we can 
keep them as pets. There are 6.5m 
dogs spread across 20% of UK 
households, making them the 
nation’s most popular pet. Even 
so, a large number end up  

unwanted. According to Dogs 
Trust, more than 100,000 strays 
are rounded up by animal welfare 
charities each year − 7,800 of 
which end up being destroyed. 

5  Dogs keep the RSPCA busy. In 
a report last month, the charity 
detailed some of the horrific acts of 
cruelty inflicted on our four-legged 
friends. It also described last year 
as one of the most ‘violent’ years it 
had experienced. 

6  And what of the breeders who 
insist on certain characteristics in 
pedigrees? So many traits that are 
considered desirable by breeders 
cause suffering in the animal. 
British bulldogs, for example, have 
been bred to have very short noses. 
“Virtually every British bulldog is 
deformed in one way or another. 
They can’t breathe properly,” says 
Chris Laurence, veterinary director 
of Dogs Trust, “and they have legs 
like Queen Anne chairs so they 
can’t walk properly.” He adds that 
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larger dogs are more prone to 
bone cancer, and long dogs such 
as basset hounds and dachshunds 
have back problems. 

7  There is some comfort for the 
animal rights lobby in new 
legislation coming up. The new 
animal welfare bill in effect lowers 
the burden of proof of abuse of 
animals by including a welfare 
offence. This will oblige animal 
owners to keep their pets in a 
suitable environment and give 
them an appropriate diet. It 
means the police can threaten 
prosecution as soon as they can 
prove neglect.  

8  But there is still no barrier to 
owning a dog, other than the fact 
that it will cost you food and 
veterinary bills of around £1,000 
a year and that it’s a big 
responsibility. The dog licence 
was abolished in the 1980s and 
there is little enthusiasm for 
bringing it back. You’ll still be 
able to get a puppy from the litter 
next door, or the doggy in the 
window at the pet shop. Animal 
campaigners hope that secondary 

legislation planned as a follow-up 
to next year’s bill will bring in 
codes of practice as to who can sell 
dogs, and that they will be sold 
with a guide to looking after them 
– washing machines come with 
instructions, so why not dogs? 

9  So much for bad owners, but 
what about dogs themselves? 
   8   , they have a lot going for 
them. Sniffer dogs arguably keep 
us safer, and save many lives in 
disaster zones and conflicts by 
finding injured people in rubble. 
Dogs improve the quality of life for 
many. The blind are an obvious 
example, but don’t forget the 
elderly and housebound who rely 
on dogs for companionship. Dogs 
are often involved in daily 
organised visits to children’s 
wards, nursing homes, hospices 
and mental institutions. 

10  Many studies suggest that dogs 
have therapeutic benefits. So, there 
are many excellent reasons for 
having a dog. It’s the owners you 
need to worry about. 
 
 The Guardian 
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1p 3 “… began to hate the brutes…” (paragraph 1)  
Which of the following is the main reason for Dominic’s statement according to 
paragraphs 1 and 2? 
A people’s behaviour in connection with their pets 
B the amount of public money involved in people keeping dogs 
C the number of dog droppings all over the place 
D the way small children are threatened by dogs 
 

1p 4 Which of the following statements is true according to paragraphs 3−5? 
A Dogs are just a little less well-loved than cats in the UK. 
B Most stray dogs have to be ‘put to sleep’. 
C Possessing a dog might influence the owner negatively. 
D This year dogs caused more accidents than ever. 
 

1p 5 What is the main point of paragraph 6? 
There are breeders who 
A are focused on producing more young pups than they should. 
B are only interested in the financial side of keeping and selling dogs. 
C consider an animal’s appearance more important than its welfare. 
D will do anything to safeguard the health of their dogs. 
 

1p 6 “new legislation” (beginning of paragraph 7) 
What will be its effect according to paragraph 7?  
A Authorities will become more involved in monitoring animal owners.  
B It will help ensure that animals are looked after properly. 
C More facilities for the training of animal inspectors will be provided. 
D The costs of keeping animals will rise considerably. 
 

2p 7 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is op 
grond van alinea 8. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Iedereen die dit wil en het geld ervoor heeft, kan nu nog een hond houden. 
2 Mensen die zich voor het welzijn van dieren inzetten, willen graag dat de 

hondenbelasting opnieuw wordt ingevoerd. 
3 Honden mogen in Engeland niet meer zonder vergunning verkocht worden. 
4 Mensen die honden kopen, moeten een soort garantiebewijs meekrijgen. 
 

1p 8 Kies bij    8    in alinea 9 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Consequently 
B Likewise 
C Moreover 
D Obviously 
E Similarly 
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Tekst 4 

 
 
Expedition  
 
Running on Empty 
 
 

 The Badwater Ultramarathon in Death 
Valley – 135 miles of desert and 
mountain ranges, and temperatures up 
to 130°F (54°C) – is the ultimate 
endurance test. 
 

1  What is the Ultramarathon? 
It is regarded as the most demanding 
and extreme race on earth and this 
year it takes place on 12 July. 
According to race director Christ 
Kostman, “an ultrarunner seeks out 
epic races in dramatic environments in 
the harshest conditions.” 

 
2  Are all ultrarunners crazy? 

The Londoner who attempted it in a 
furry rabbit suit won’t be back, but a 
streak of madness fuels all the 
runners. British entrants include Jack 
Denness, back for his 11th race this 
year at age 69. His crew motivates him 
with the promise of a Murphy’s Stout. 
“They often hold one just out of his 
reach,” says Kostman. 

  
Ultramarathon contestants head up Mount  
Whitney in California 

 
 

 
 
Then there’s US Marine Major Curt 
Maples, serving in Iraq this year, but a 
beloved Badwater racer. “Two years 
ago he charged across the finish with a 
flag in one hand and a full-size sword 
in the other,” recalls Kostman. 
 

3  What’s the route? 
Through Death Valley (282ft below sea 
level), across a couple of mountain 
ranges and 8,360ft up Mount Whitney, 
all before the 60-hour cut-off time. 
Competitors trot along melting tarmac 
roads through the blasting hot air of 
Colfin Peak, Funeral Mountains, and 
Dead Man Pass – some of the most 
   11    places in the US. 
 

4  How do the runners cope? 
Completely worn out, sleep-deprived, 
severely dehydrated runners tend to 
hallucinate. “Runners have seen 
UFOs, women in bikinis on rollerblades 
and wild animals,” says Kostman, “as 
well as landing planes, pianos and 
dinosaurs.” Also, their trainers 
dissolve, and their toenails pop like 
popcorn. (“It’s brutal!”) Each runner is 
trailed by a support crew, most in air-
conditioned mini-vans, but even the 
crews suffer. 
 

5  I heard that, one year, a Japanese 
doctor observing the effects of heat 
on runners passed out herself … 
 “People pass out in Death Valley just 
getting out of their cars and walking 
across parking lots,” says Kostman.  
   13    there are no aid stations 
handing out water along the way. “The 
volunteers would end up in hospital or 
dead themselves. It’s just too hot out 
there.” 
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6  So why do it? 
According to Kostman, it’s “the 
connection with nature, the love of the 
support crew, the challenge of the 
most hellish race course that’s brutal, 
yet incredibly beautiful. Many seek to 
do the race again and again, wanting 
another dose of this immersion in life, 
the Zen-like focus, the absence of all 
distractions beyond moving forward.” 
Despite the alleged loneliness of the 
long-distance runner, Badwater is a 
very sociable event; there’s much 
mutual respect and support within the 
‘Badwater family’. It’s certainly not for 
the prize, because there isn’t one, 
although those finishing in under 48 
hours receive the ‘Holy Grail’ of 
ultrarunning: the Badwater 
Ultramarathon belt buckle. 
 
 

7  So some runners do actually finish? 
Indeed. Back in the mid-70s, when Al 
Arnold accepted a bet that he couldn’t 
run across Death Valley and up Mount 
Whitney, the very idea seemed 
ludicrous, (and actually his first 
attempt ended when his running mate 
collapsed and had to be submerged in 
a tub of ice in Furnace Creek Ranch). 
But he succeeded in 1977, as have 
many since. Marshall Ulrich of 
Colorado has a record 11 finishes, 
while the fastest finish records are held 
by Anatoli Kruglikov at 25:09:05 and 
the remarkable Pam Reed, at 
27:56:47. Those who don’t make it, 
keep trying.  
Sorrel Downer 
 
Information on the Kiehl’s Badwater 
Ultramarathon, visit 
www.badwaterultra.com
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1p 9 What, according to the first paragraph, makes the Ultramarathon in Death Valley 
“the ultimate endurance test”? 
A mainly the climate 
B mainly the distance 
C mainly the terrain 
D the combination of A, B and C 
 

1p 10 “Are all ultrarunners crazy?” (alinea 2) 
 Het antwoord op deze vraag is ‘ja’.  
Citeer (= schrijf over uit de tekst) het deel van de zin waaruit dit antwoord blijkt 
in de uitwerkbijlage. 
 

1p 11 Kies bij    11    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A common 
B elevated 
C inhospitable 
D touristic 
E unexplored 
 

1p 12 “Runners have seen UFOs, women in bikinis on rollerblades and wild animals.” 
(paragraph 4)  
Kostman mentions this to stress the fact that 
A many of the runners experience strange things because of the heat. 
B most runners start the race with serious physical problems. 
C some competitors are under the influence of drugs while running. 
D spectators can do the strangest things to support runners. 
 

1p 13 Kies bij    13    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A In contrast 
B Likewise 
C Therefore 
 

1p 14 What is it that makes runners want to take part in the race ‘again and again’ 
according to paragraph 6? 
A They are determined to achieve everlasting honour. 
B They hope to get into a specific emotional state. 
C They keep on hoping they might win the first prize. 
D They want to show off their excellent physical condition. 
 

1p 15 How did the marathon across Death Valley first start according to paragraph 7? 
It started because of 
A a challenge. 
B a local tradition. 
C a medical test. 
D an accident. 
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Tekst 5 

 
1p 16 Wat is de belangrijkste functie van deze e-mail in verband met een bezoek aan 

de BBC?  
A bedanken voor de aanvraag voor dit bezoek 
B de afgesproken tijd voor dit bezoek verzetten 
C een afspraak voor dit bezoek bevestigen 
D melden dat er nog voor 12 bezoekers betaald moet worden 
 
 
Van:   BBC Tours (bbctours@bbc.co.uk) 
Verzonden: maandag 8 februari 2011 10:45 
Aan:   José van Schooten 
Onderwerp: BBC Tours booking reference: 3274934 
 
Dear Mrs van Schooten, 
 
Thank you for your phone call on 8 February 2011. 
 
I can confirm the tour will take place at 15.30 and 15.45 on 15 May 2011. Places 
have been reserved for 40 students and 4 teachers, the tickets will show up as 
group fees as these have been paid for from your original booking. 
 
You still have 12 spaces left from your original booking last year to use up – 
booking reference 4233747. 
 
Many thanks and I do hope the school enjoys their trip to BBC Tours. 
 
Best wishes, 
 
Tony 
BBC Tours 
 
 
http://www.bbc.co.uk 

This email (and any attachments) is confidential and may contain personal views which 

are not the views of the BBC unless specifically stated. 

If you have received it in error, please delete it from your system. 

Do not use, copy or disclose the information in any way nor act in reliance on it and 

notify the sender immediately. 

Please note that the BBC monitors emails sent or received. 

Further communication will signify your consent to this. 
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Tekst 6 

 

Adopt-a-Pig  
 
Sarah Todd meets a teenager who offers full pigsty-to-plate traceability 
 
 

1  It is generally difficult to prise 
teenage boys away from playing 
computer games and listening to 
music, but 18-year-old Duncan 
Turnbull is not your average 
adolescent. He was only 15 when 
he launched Adopt-a-Pig, a 
scheme whereby customers pay a 
£50 deposit to choose and name a 
newborn piglet, visit it as often as 
they like and keep abreast of its 
progress via a website photo 
gallery. 

2  When the time comes, seven 
months later, for the animal to be 
slaughtered there’s a tough choice 
to make: are you after a hog roast, 
pork for roasting – complete with a 
layer of crispy crackling –, or would 
you be more interested in 
Duncan’s 98 per cent meat 
sausages and bacon rashers?  
Friends and family often join forces 
to adopt a pig and share out the 
meat between them. The final bill 
is usually between £200 and £300 
for the whole pig, depending on the 
cuts chosen. Given the quality and 
provenance of Duncan’s meat, it’s 
surprisingly good value. A pig’s 
worth of anonymous pork products 
at a supermarket would cost 
somewhere between £150 and 
£200. 

3  Meeting Hilda – Duncan’s first 
pig and the one that got him 
interested in the endangered 
Oxford Sandy & Black breed – and 
her litter of eight adorable piglets 

 
  

  
 made me wonder whether 

anybody’s resolve has weakened 
once the end has come. “Not after 
I’ve explained that this isn’t an 
animal sanctuary or a charity,” 
says Duncan. “It’s a meat 
business. It’s not as if the person 
who adopts the animal is signing 
its death warrant – the pigs are 
going to be slaughtered anyway. 
The choice is the customers’. They 
can keep going to the supermarket, 
picking up pieces of meat that they 
know nothing about, and have no 
idea of the pig’s living conditions or 
diet, or adopt one and follow its 
progress every step of the way.”  

4  The majority of Duncan’s 
clients are parents keen for their 
children to understand the link 
between animals and the food on 
their table. Some drive as far as 
200 miles to see their pig at his 
parents’ 20-acre smallholding near 
York. Others indulge in the 
scheme’s ‘optional extras’, such as 
postcards and notepaper 
personalised with a picture of their 
chosen pig. 

Pied beauty: Duncan Turnbull, 18, and his 

original brood sow, Hilda 

Pagina: 847Voor 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).



 GT-0071-a-12-2-o 12 lees verder ►►►

5  Duncan is outside by 6.30am 
to give them their food (as natural 
as possible) before heading off to 
study for his A-levels. Once he 
gets home, there is an hour’s worth 
of emails and paperwork to deal 
with before the evening feed. On 
Friday evenings he goes to the 
local brewery to collect waste 
malting barley which, he says, 
adds to the taste of the meat. He 
has school on Saturday, so 
Sunday is a busy day spent 
mucking out and doing other 
chores. 

6  With an annual turnover of 
around £10,000 and projections of 
over £25,000 next year, Duncan’s 
enterprise is no longer a laughing 
matter among his school friends. In 
fact, three of them went with him to 
last month’s Salone del Gusto food 
fair in Turin to try to break into the 
international market. His plans to 
promote British meat impressed 

the Department of Trade and 
Industry sufficiently for an £1,800 
grant towards the trip. “We had 
quite a few languages between us 
and soon got into our sales patter,” 
explains Duncan. “Mind you, the 
food did most of the talking, 
especially when we started offering 
freshly-cooked bacon and 
sausages.” 

7  With university on the horizon, 
there’s every possibility that 
Duncan, who started in business at 
the age of 12 breeding ducks, will 
spend a gap year    24    rather 
than backpacking around the 
world. “I’m happy to continue with 
the management side,” he says. 
“But, of course, there will have to 
be staffing in place to look after the 
pigs.” 

 
  The Daily Telegraph 
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1p 17 Which of the following is true about Duncan Turnbull according to paragraph 1? 
A He has designed a new website. 
B He has developed his own business. 
C He is an ordinary schoolboy. 
D He is mad about multimedia gadgets. 
 

1p 18 “there is a tough choice to make” (alinea 2) 
 Welke lastige keuze moet er gemaakt worden volgens alinea 2? 
  

1p 19 “Given the quality and provenance of Duncan’s meat” (eind alinea 2) 
In alinea 3 gaat de schrijfster verder op dit onderwerp in.  
 In welke zin doet zij dat? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee en de laatste twee woorden 
van de volledige zin in de uitwerkbijlage. 
 

1p 20 “made me wonder” (the beginning of paragraph 3) 
Who is meant by ‘me’ in this sentence? 
A Duncan 
B Hilda 
C the author 
D the customer 
 

1p 21  “whether anybody’s resolve has weakened” (the beginning of paragraph 3) 
 Waarover zou men kunnen gaan twijfelen? 
 

1p 22 Which of the following is true about most of Duncan’s customers according to 
paragraph 4? 
A They are happy to promote the whole concept of Duncan’s farm. 
B They prefer to buy their food close to the place where they live. 
C They want all their family members to get really attached to their pig. 
D They want to teach their children where the meat they eat comes from. 
 

2p 23 Geef van elk van de volgende beweringen over Duncan aan of deze juist of 
onjuist is op grond van de alinea’s 5 en 6. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Hij hoeft er weinig voor te doen om succes te hebben.  
2 Hij doet extra moeite om het vlees van zijn varkens zo lekker mogelijk te 

krijgen.  
3 Zijn vrienden verklaren hem voor gek dat hij dit werk doet. 
4 Hij probeert ook in het buitenland bekendheid te krijgen. 
 

1p 24 Kies bij    24    in alinea 7 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A holidaying after his hard work 
B looking for a well-paid job 
C taking care of his business 
D trying to sell the pig farm 
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Tekst 7 

 
1p 25 Wat is de belangrijkste functie van het document op de volgende bladzijde? 

A Het geldt als toegangsbewijs. 
B Het is bedoeld als een bedankbrief. 
C Het is een bevestiging van een vroegboeking. 
D Het maakt reclame. 
 

1p 26 Op grond van welk woord/welke woorden uit de tekst weet je dat je geen geld 
terugkrijgt als je tijdens een bezoek door omstandigheden met minder mensen 
zou komen? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) het woord/de woorden uit de tekst in de 
uitwerkbijlage. 
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Dear Mrs Aalbers, 
 
Thank you for booking The London Dungeon for 2 
adults and 16 students. You must print this email, 
bring it with you and hand it in at The Dungeons 
or you may be refused entry. 
Your booking reference is J9AEV and your 
booking cost: £258.10 (including credit card 
surcharge of £3.00). Please be aware that 
bookings are non-refundable and check the 
details below: 
 
The London Dungeon 
 

Thank you Mrs AALBERS, 
 
Please keep this e-ticket safe as you will need to 
exchange it to gain entry to The London Dungeon 
 

  
 
Your booking reference is: J9AEV 

 
Lead Name: MRS AALBERS 
Booking Reference: J9AEV 
Arriving Thursday, May 15, 2011 for the timeslot 15:30-17:29, 2 adults and 16 
students 
Admission type: Fast-track 
Time Slot: You can arrive at any time within your specified time slot 
Address: The London Dungeon, 28/34 Tooley Street, London SE1 2SZ 
 
By rail/underground: 100 metres from London Bridge Stations: Rail & London 
underground (Northern & Jubilee lines). 400 metres from Monument/Bank 
Station: Docklands Light Railway, London underground (District, Circle, Central 
& Northern Lines) 
By bus: services 21, 35, 40, 43, 47, 48, 78, 133, 149, 381, RVI. 
Parking: NCP: St Thomas Street and Upper Thames Street. 
Coaches: Euro Car Park, Tower Bridge Road 
New features: Extremis: Drop Ride to Doom 
 
Dungeons.com ticketing is operated and payable by Holiday Extras. 
Fast Track Tickets: During peak periods, for example, School Holidays, there 
may be a queue. However, Fast Track Tickets give you priority entry over the 
Non Fast Track queue.  
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Tekst 8 

 
1p 27 “One teacher was reportedly given an official warning” (laatste alinea) 

Waarom? 
Dit gebeurde omdat hij of zij 
A in de klas stiekem sigaretten had gerookt. 
B in het bezit was van gestolen sigaretten. 
C niet al zijn sigaretten in de asbak had uitgemaakt. 
D niet het voorgeschreven merk sigaretten had gerookt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Get Smoking!  
 
By Peter Foster 
Beijing 
 
LOCAL government officials in 
China have been ordered to smoke 
nearly a quarter of a million 
packets of cigarettes to boost the 
local economy during the global 
financial crisis. 
 The edict, issued by officials in 
Hubei province in central China, 
threatens to fine officials who ‘fail 
to meet their targets’ or are caught 
smoking rival brands manufactured 
in neighbouring provinces. 
 Even local schools have been 
issued with a smoking quota for 
teachers, while one village was 
ordered to buy 400 cartons of 
cigarettes a year for its officials,  
 
 
 

 
 
 
 
according to the local 
government’s website. 
 The edict, which flies in the 
face of national anti-smoking 
policies from Beijing, is aimed at 
boosting tax revenues. In total, 
officials have been ordered to puff 
their way through 230,000 packets 
of Hubei-branded cigarettes worth 
£400,000. 
 Local authorities are taking the 
cigarette quota seriously and have 
established a ‘special task force’ to 
enforce it. One teacher was 
reportedly given an official warning 
after a spot check found rival brand 
cigarette butts in an ashtray. 
 
 The Daily Telegraph 
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Tekst 9 

 
1p 28 Kies bij    28   in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

A left out 
B motivated 
C proud 
D relieved 
E terrible 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Woman Breaks Record 
 
A 28-year-old woman has eaten 51 ghost chillies, the world’s hottest, in two 
minutes to gain a place in Guinness World Records Book. Anandita Dutta 
Tamuly (seen smearing chilli seeds on her eyes) was cheered on by Gordon 
Ramsey, who was visiting the north-eastern state of Assam to film a new TV 
series. Ghost chilli has more than 1,000,000 Scoville units, the scientific 
measurement of spiciness – jalapeno peppers hold up to 8,000. Ramsey tried a 
bite but said it was ‘too much’. Tamuly said: “I felt so    28    I could eat only 51. 
In 2006, I had eaten 60 in two minutes for a local record event.”  
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Tekst 10 

 
1p 29 In de onderstaande advertentie lees je over de prijswinnaars van de actie ‘Great 

Britons’ van de luchtvaartmaatschappij British Airways (BA). 
Welke persoon heeft de gewonnen vliegtickets gebruikt voor een goed doel? 
A Lorna Brown 
B Geoff Holt 
C Morgan Parkerson 
D Rob Pattison 
E Alexandra Rickham 
 
 
 
Would you love a career-defining opportunity?  
Of course you would. Next year we’re giving away more flights to more 
extraordinary European talent. Every three months we’ll choose new winners 
who strive to be the best by demonstrating the spirit of the Olympic and 
Paralympic Games. So whether your passion is sport, music, fashion, 
performing arts, art and design, innovation, or community you could find yourself 
representing Europe all over the world. And what’s more, you’ll get the chance 
to work closely with an expert or celebrity to develop your talent. As a winner 
you’ll receive return tickets to the destination of your choice. 
 
BA Great Britons are excited to announce our latest winners. Keep reading to 
find out why the judges and general public voted for them. 
 
The British Airways Great Britons team has reason to celebrate. To help support 
not only up-and-coming British talent we’re launching an all-new BA Great 
European programme. It’s going to be bigger and better than ever before. 
Nominate your talented family member, friend or neighbour for it. Write a letter 
of recommendation and win two BA return tickets to the Olympic and Paralympic 
Games in 2012! 
Read on to see what it takes to be one of our Great Europeans. 
 
 
Lorna Brown 
Lorna Brown (28), is the captain of the colourful London Roller Girls, the 
European Champions of Roller Derby. It was Lorna’s dedication to developing 
an emerging sport – Roller Derby – that captured the judge’s attention as well as 
her passionate determination to take her team to the next level. As Great Britons 
winners, Lorna and the rest of the team have been awarded flights to the USA, 
to take up an invitation to train with the top ranked US Roller Derby team. 
Lorna’s goal is to make the sport as popular in the UK as it already is in the 
States, providing others with the same positive impact it has had on her own life. 
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Geoff Holt 
In 2007, Geoff became the first disabled person to sail single-handed around 
Great Britain. In December of this year, Geoff will embark on an even greater 
challenge – to sail the 2,700 mile journey across the Atlantic Ocean unassisted 
in every aspect. He will be the first quadriplegic1) to make the trip. 
Geoff's flights will ensure that his family can fly out to Antigua to welcome him 
back to shore on his return. Geoff's phenomenal determination in the face of 
adversity was what inspired the judges to shortlist him, and earned him the 
public support that secured his position at the top of the list. 
 
Morgan Parkerson 
Morgan Parkerson (22) started playing softball at 
the age of fourteen and since then has never 
looked back. Morgan's talent soared and her 
softball prowess earned her a scholarship at an 
American university where she is in the final 
stages of completing her degree. 
At the same time, Morgan plays for the Great 
Britain National Softball Team, finishing second 
in the European Championships. This strong display of British softball skills saw 
the team automatically qualify for the 2010 World Championships. As Great 
Britons winners, Morgan and her 15 team mates have been awarded flights to 
the USA to enable them to compete on the world stage where they belong. 
 
Rob Pattison 
Following an informative and extremely challenging family holiday to Uganda in 
2007, Rob Pattison decided to start a charity which he named 'Possibilities’. The 
charity helps to support children who have been orphaned by the AIDS virus, or 
carry the virus themselves. Rob and his team have put twenty-five children into 
school, some for the first time, and built a workshop for a small craft business. 
Rob will use the flights from BA Great Britons to take a team of volunteers to 
Uganda to re-locate a complete orphanage of twenty-eight children and five 
carers from the city to an area where they will be able to grow food, raise 
livestock and become far more self-sufficient. We wish Rob and his team every 
success in undertaking this worth-while challenge. 
 
Alexandra Rickham 
After a tragic accident when aged just thirteen left her wheelchair-bound, 
Alexandra Rickham threw herself into her studies and trying new sports. One of 
these was sailing – and in 2008 Alexandra was delighted to compete as part of 
Team GB at the Beijing 2008 Paralympic Games. Alexandra and her team will 
use flights from BA Great Britons to travel to Australia to embark on winter 
training in a bid to achieve her dreams in 2012. We wish Alexandra all the best 
in her preparations for the 2012 Paralympics! 
 
 

 
 

noot 1 quadriplegic = iemand die zijn armen en benen niet kan gebruiken 
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Tekst 11 

 
1p 30 Je hebt onderstaande advertentie gelezen in The London Paper en je wilde wel 

in aanmerking komen voor deze VIP-avond. Je hebt een kansje gewaagd, maar 
zag te laat dat de termijn al verstreken was. 
 Heeft jouw aanmelding je dan toch geld gekost? 
Omcirkel ‘ja’ of ‘nee’ in de uitwerkbijlage en citeer (= schrijf over uit de tekst) de 
eerste twee en de laatste twee woorden van de volledige zin uit de tekst 
waarop jij je antwoord baseert. 
 
 
 
The London Competition 
 

Win a VIP night out 
 
To celebrate the launch of The Diners Club, 
the new restaurant reservation service from 
londonparties.co.uk, The London Paper is 
giving away a splendid VIP night out for two  
on 5 July. The prize includes dinner at Navajo 
Joe and VIP guest-list entry to Café De Paris 
including a table and a glass of champagne. 
 
For more information go to www.londonparties.co.uk/dinersclub 
 
 
How to enter: 
For your chance to win, simply text VIP followed by your name to 88855  
 
 
Terms and conditions:  
Winners will be selected at random from all entries received by 10am on 2 July 
2011. If you text in after the closing date/time of this competition you will not be 
entered but you will still be charged. Costs: 50p plus your usual network rate. 
For full terms and conditions visit thelondonpaper.com/competitions. 
 

Pagina: 856Voor 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).



 GT-0071-a-12-2-o 21 lees verder ►►►

Schrijfopdracht 

 
13p 31 Inleiding 

In de Engelse les heb je de advertentie van British Airways (zie tekst 10) 
besproken. Jij hebt een talentvolle vriend(in) die je wilt opgeven om kans te 
maken om als ‘Great European’ ergens ter wereld bij een specialist te trainen 
voor zijn/haar sport. Je vriend(in) heeft de laatste tijd veel tegenslag gehad. 
Daarom gun je het hem/haar.  
Je vriend(in) blinkt echt uit in een sport. Dit is de grote kans voor hem/haar om 
nog beter te worden. Hij/zij doet vaak mee aan nationale en internationale 
wedstrijden en eindigt meestal in de top 3. Je zou het daarom geweldig vinden 
als hij/zij uitgekozen zou worden tot één van de ‘Great Europeans’.  
Je besluit hem/haar op te geven door een aanbevelingsbrief te schrijven. 
Bovendien kun jijzelf dan twee kaartjes voor de opening van de Olympische 
Spelen in Londen krijgen, omdat jij hem/haar hebt opgegeven. Het is altijd al 
een wens van je geweest een dergelijk groot evenement mee te maken. Je bent 
nog nooit in Londen geweest en je wilt ook de bezienswaardigheden bezoeken.  
Stuur je brief naar British Airways, Great Europeans Programme, PO Box 5619, 
Sudbury, Suffolk CO10 2PG, Great Britain 
 
Opdracht 
Schrijf de brief en gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van de 
volgende punten: 
 Stel jezelf voor (naam, jongen/meisje, leeftijd, land). 
 Schrijf waar je de advertentie gelezen hebt. 
 Schrijf wie je op wilt geven. 
 Geef een reden waarom je hem/haar wilt aanbevelen. 
 Geef nog een andere reden waarom juist deze persoon het verdient. 
 Schrijf over zijn/haar prestaties tot nu toe. 
 Vermeld jouw wens met betrekking tot de kaartjes. 
 Leg uit waarom je graag naar Londen wilt. 
 Schrijf in een slotzin wat je hoopt voor de persoon die je opgeeft. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van British Airways, de datum, aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres en 
aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief 
links bovenaan de pagina. 
 
Let op: de laatste aanwijzingen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
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Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels gebruikt 
hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of 
je alle (9) elementen van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets 
(zinvols) toevoegen, maar let op het aantal woorden. 
 
Succes! 
 
 
Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’ 
(let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk!) 
 
[adres afzender (je eigen adres!)] bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR Barendrecht 
(The) Netherlands 
 
[datum (Let op: de datum van vandaag!)] bijvoorbeeld: 
3 February 2012 
3rd February 2012 
February 3, 2012 
February 3rd, 2012 
 
[adres geadresseerde] 
PO Box 5619 
British Airways 
Great Europeans Programme 
Sudbury  
Suffolk CO10 2PG 
Great Britain 
 
 
 

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. 

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 2 VMBO-GL en TL 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 

 Schrijfvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
Maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Schrijfopdracht 
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 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  GT-0071-a-12-2-u2 
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Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 

 Leesvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
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 

 
 1 A B C 

 
 

Tekst 2 

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

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

 
1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 8 A B C D E 

 
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4 

 
 9 A B C D 

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

 
 11 A B C D E 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C  

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 16 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 17 A B C D 

 
 18  ............................................................................................................................  

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

 19  ............................................................................................................................  
 

 20 A B C D 

 
 21  ............................................................................................................................  

 
 22 A B C D 
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 23 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 24 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 25 A B C D 

 
 26  ............................................................................................................................  

 
 

Tekst 8 

 
 27 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 28 A B C D E 

 
 

Tekst 10 

 
 29 A B C D E 

 
 

Tekst 11 

 
 30 Omcirkel ‘ja’ of ‘nee.’ 

 
ja      nee,  ......................................................................................................  

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermelding 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidsopdrachten worden 4 
beoordelingscategorieën onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud 
en communicatieve effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de 
scorepunten. 

 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

Tekst  1 
 

 1 B 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
om aan te geven dat ze last had gehad van de belster/het belgedrag (van 
Mary) 
 
 

Tekst 3 

 
 3 A 

 
 4 C 

 
 5 C 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 B 
 

 7 maximumscore 2 
1  juist 
2  onjuist 
3  onjuist 
4  onjuist 
 
indien vier juist 2 
indien drie juist 1 
indien twee of minder juist 0 
 

 8 D 
 
 

Tekst 4 

 
 9 D 

 
 10 maximumscore 1 

(a streak of) madness fuels all the runners 
 

 11 C 
 

 12 A 
 

 13 C 
 

 14 B  
 

 15 A 
 
 

Tekst 5 

 
 16 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 6 

 
 17 B 

 
 18 maximumscore 1 

een antwoord met de volgende strekking: 
(mensen moeten kiezen) welk deel van het varken ze willen (opeten)/welk 
(soort) vlees van het varken ze willen 
 
Opmerking  
Voor alleen een vertaling van het citaat het scorepunt niet toekennen. 
 

 19 maximumscore 1 
They can … the way. 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
of het varken wel geslacht moet worden/of men het varken wel wil laten 
slachten/of ze eigenlijk nog wel een varken dat geslacht gaat worden 
hadden moeten adopteren 
 

 22 D 
 

 23 maximumscore 2 
1  onjuist 
2  juist  
3  onjuist 
4  juist 
 
indien vier juist 2  
indien drie juist 1   
indien twee of minder juist  0  
 

 24 C 
 
 

Tekst 7 

 
 25 A 

 
 26 maximumscore 1 

(bookings are) non-refundable  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 
Tekst 8 

 
 27 D 

 
 

Tekst 9 
 

 28 E 
 
 

Tekst 10 
 

 29 D 
 
 

Tekst 11 
 

 30 maximumscore 1 
ja 
If you…be charged. 
 
Opmerking 
Bij ‘nee’ en het goede citaat het scorepunt niet toekennen. 
 
 

Schrijfvaardigheid 
 

 31 maximumscore 13 
 
(zie beoordelingsvoorschrift) 
 
Inhoudselementen: 
 
1 vermelden naam, geslacht, leeftijd en land 
2 zeggen dat de advertentie gelezen is op school/in de Engelse les 
3 vermelden wie wordt opgegeven 
4 reden geven voor opgave: talent of tegenslag 
5 tweede reden geven voor opgave: tegenslag of talent 
6 noemen van prestaties tot nu toe 
7 eigen wens uitdrukken met betrekking tot te winnen kaartjes 
8 reden aangeven voor bezoek aan Londen 
9 slotzin waarin hoop wordt uitgedrukt voor opgegeven persoon 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de 
schrijfopdracht achter de vraagnummers 31.1, 31.2, 31.3 en 31.4. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Daily Telegraph 
tekst 3 The Guardian 
tekst 6 Daily Telegraph 
tekst 8 Daily Telegraph 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel het vermelden van 
adressen, datum, aanhef, 
slotgroet en naam. 
Beoordeel taalfouten in de 
uitwerking van de conventies bij 
taalgebruik. 

 
0 ft   1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters 
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig 
of communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. 
zinsbouw en woordgebruik 
meestal ernstiger/storender dan 
grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is 
maatgevend voor het gewicht van 
de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke 
score is hier dus 
altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is 
terug te vinden. (Zie het 
overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
9 elementen 2pt 
8 elementen 1pt 
7 of minder 0pt 
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Criterium Beoordelingstaak Scores 
Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer 

gericht schrijft, dus echt 
communiceert en niet ‘slechts’ 
de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt 
voor een samenhangend en 
goed lopend geheel, o.m. door 
correct gebruik van 
verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen 
voor een correcte indeling in 
alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op 
taalfouten. 
 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
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Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB Het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting dient naast ‘Yours faithfully’, ‘Yours sincerely’, ‘Yours truly’ en ‘Sincerely 
yours’ ook ‘Kind regards’ goed gerekend te worden. Dit, omdat deze conventie in de 
Angelsaksische landen op verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, 
omdat deze steeds minder strikt wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting dient u het 
weglaten van de komma te laten passeren.  
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 23 april 2011. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘april’, zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
N.B. Indien een leerling een geheel andere brief schrijft dan gevraagd en/of de punten 
die in de brief verwerkt moeten worden niet volgens de opdracht uitwerkt, dienen géén 
scorepunten voor taalgebruik en communicatieve effectiviteit te worden toegekend. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
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communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
 
 

Pagina: 878Voor 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).



 

 GT-0071-a-12-2-c 13 lees verder ►►► 
 

Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr 
Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimen- ten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
   London 
   WC1N3XX 
   Great Britain 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 minutes 
before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 

Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and 
a beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the 
travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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SCORELIJST   N.B. MAAK KOPIEËN VAN DIT FORMULIER ALS U MEERDERE KLASSEN HEEFT 

 
SCHRIJFVAARDIGHEID   NAAM DOCENT: 
ENGELS GL en TL 2012 tijdvak 2   KLAS: 
 
Nummer 
kandidaat 

Naam kandidaat Conven-
ties 
 
 
 
Max 1 

Taalgebruik 
 
(score x 2) 
 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de 
kandidaat heeft uitgewerkt. Zet de behaalde 
score in de kolom hiernaast. 
9=2  8=1  7=0    

Inhouds-
elementen 
 
 
 
Max 2 

Communi-
catieve 
effectiviteit 
 
 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 13 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    
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VERVOLG     KLAS: 
Nummer 
kandidaat 

Naam kandidaat Conven-
ties 
 
 
 
Max 1 

Taalgebruik 
 
(score x 2) 
 
 
Max 8 

Inhoudselementen 
Kruis hieronder de elementen aan die de 
kandidaat heeft uitgewerkt. Zet de behaalde 
score in de kolom hiernaast. 
                  9=2  8=1  7=0    

Inhouds-
elementen 
 
 
 
Max 2 

Communi-
catieve 
effectiviteit 
 
 
Max 2 

Totaal 
 
 
 
 
Max 13 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    
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Examen VMBO-GL en TL 

2011 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

tijdvak 1
dinsdag 24 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 Hoe kwam deze Duitser tot zijn domme daad? 
Vul de volgende zin in je uitwerkbijlage aan: 
Hij was van mening dat … 
 
 
Too flush with marks 
 
A German pensioner flushed bundles of old 
banknotes down the lavatory because he 
thought that the euro had made them 
worthless, police in the northern city of Kiel 
said. He was unaware that his 60,000 marks, 
which the euro replaced in 2002, could still be 
exchanged for about 30,000 euros (£20,000). 
Sewage workers recovered about half of the 
notes from the 64-year-old’s plumbing and the 
sewers. Police said that he dried and banked them. (Reuters) 
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Tekst 2 
 

1p 2 Wat vindt John Biggs van de Playaway? 
Hij vindt 
A dat de Playaway makkelijker via internet op te laden zou moeten zijn. 
B de Playaway vooral aantrekkelijk omdat hij makkelijk te gebruiken is. 
C het jammer dat er maar een enkel boek op de Playaway staat. 
 
 
 
One player, one book 
 
In a world filled with complicated MP3 players and online 
audio stores, it’s a wonder that anyone gets any listening 
done at all. Playaway hopes to change all that by making 
an audio book purchase as easy as plopping down a credit 
card at the airport gift shop. 

Playaway’s MP3 players, about the size of a pack of 
cigarettes, each contain one unabridged audio book. Titles 
include “The Da Vinci Code” and “Anansi Boys”, with more 
on the way. The devices come with headphones and a 
triple-A battery. When you’re ready to listen, simply pull a 
protective tab to get the battery going. 

The Playaway cannot be loaded with a different book, but you can add it to 
your library and listen to it again and again. 

A small screen shows the elapsed time, and the device has buttons for fast-
forwarding, rewinding, adding bookmarks and skipping chapters. 

There’s even a Voice Speed button, which compresses the audio slightly, 
reducing the total playing time without sacrificing audio quality. The devices are 
available at bookshops, retail stores and online for $35 to $50. 

IPod owners may smirk at a one-book-only device, but I think Playaway may 
be the easiest and fastest way to get from the store to Chapter 1. 
John Biggs (NYT) 
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Tekst 3 
 

1p 3 Bij al deze toeristische attracties vind je Romeinse overblijfselen. Je wilt ergens 
heen waar nog steeds opgravingen uitgevoerd worden. 

 Waar ga je dan naar toe? 
Schrijf het nummer op. 
 

  
 
1  Chesters Roman Fort  
Entry: £3.50 
Near Chollerford, off B6318. 
Tel: (01434) 681379 
The best preserved Roman cavalry 
fort in Britain. 
Open: From 1000, closing Apr-Sept, 
1800; Oct, 1700; Nov-Mar, 1600. 
 

 
2  Corbridge Roman Fort  
Entry: £3.50 
Tel: (01434) 632349 
Extensive remains of a major Roman 
town & supply base. 
Open: From 1000, closing Apr-Sept, 
1800; Oct, 1700; Nov-Mar, Wed-
Sun,1600. 

 
3  Vindolanda Fort & Museum 
Entry: £4.50 
Near Bardon Mill.  
Tel: (01434) 344277 
Fort & civilian settlement with ongoing 
excavations & museum. 
Open: From 1000, closing mid Feb-
end Mar, 1700; Apr-Sept, 1800; Oct-
mid Nov, 1700; mid Nov-mid Feb, 
Wed-Sun, 1700.  
 

 
4  Housesteads Roman Fort 
Entry: £3.50 
Tel: (01434) 344363 
The most complete Roman fort in 
Britain with museum & visitor centre. 
Open: From 1000, closing Apr-Sept, 
1800; Oct, 1700, Nov-Mar, 1600. 
 

 
5  Hadrian’s Wall 
Entry: free 
The best remaining sections of the 
Wall can be accessed from car parks 
off the B6318 at Housesteads (D12), 
Steel Rigg (C12), Cawfields (C13) & 
Walltown (B13).  
Open: All year. 
 

 
6  Roman Army Museum 
Entry: £3.50 
Walltown.  
Tel: (01697) 747485 
Museum of Roman military life. 
Open: From 1000, closing mid Feb-
end Mar, 1700; Apr-Sept, 1800; Nov, 
1700. 
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Tekst 4 
 

1p 4 Welke toon gebruikt de schrijver in deze ingezonden brief?  
De toon is 
A bewonderend. 
B bezorgd. 
C onverschillig. 
D spottend. 
E woedend. 
 
 
Off yew1) go, yew poisonous so-and-so 
 
A year ago Bristol-council 
planted 100 yew1) trees on 
the Blaise Castle estate in 
the city. This week they cut 
them all down. A ‘risk 
assessment’ had decided 
that there was a danger that 
children might eat them. 
I found this odd. I have 
several yew trees in my 
garden, and two young 
children, and I now realise 
it is miraculous that the 
latter have not been hideously damaged by eating the 
former. It might have something to do with the fact (a) 
that children do not feel the urge to eat trees, whatever 
the health and safety fascists might think and (b) even 
if they did, one of the jobs of the parent is to advise 
them of the unsuitability of doing so. Yet it is an abiding 
principle of the health and safety industry that the worst 
must be assumed at all times – which is why, not long 
ago, another council axed its chestnut trees in case the 
conkers rained down, possibly fatally, on heads passing 
underneath. I think the time has come to lock children 
up 24 hours a day, and only let them out over the age 
of 18 in appropriate protective clothing. 
J. Edgar 
Bristol 
 
 
 

 
noot 1: Yew = taxus, een bepaald soort boom of struik 

Child killer in action
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Tekst 5 
 

 
Sophie Campbell went to Singapore for the city’s celebrated ‘Night 
Safari’ 
 

OONLIGHT. Out of the trees steps a tiger. 
Orange coat, white belly, all griddled with 
stripes. Sprays of whiskers caught in the 
moonbeams. Massive paws. He strolls down 

to the river, files his claw thoughtfully on a log, steps 5 
over it and slides into the water.  

The territory is 40 hectares of rain-forest, next to 
the respected Singapore Gardens. The Night Safari Park 
opens at 7.30pm as night falls and closes at midnight. 
Its inhabitants are the nocturnal creatures — otters, 10 
leopards, rhinos — which you never really see in a 
daylight zoo because they are curled up and snoring. 

Night Safari, now nine years old, is one of 
Singapore's top tourist attractions. Even so, the old rules 
about animals still apply. On the night I was there, the 15 
Creatures Of The Night Show — with humorous 
commentary by a keeper with a headset — ground to a halt because the first act (a large 
owl) refused to come on. The mutiny spread: a leopard failed to appear on its platform.  

The Night Safari is staggeringly popular and since its great charm is the illusion that 
you are out there with the animals, it really is worth aiming for solitude. 20 

You can walk — there are three different walking trails — or take the open-sided 
tram, which does a West Loop and an East Loop.  

My advice is to turn up at 9pm, avoid the show, always packed, and while everyone 
else is watching it, do one of the walking trails. The authentic jungle noises alone make 
the hairs stand up on the back of your neck.  25 

You should get back just as the people watching the show rush off on the trams. This 
is your cue to dine at the Bongo Bongo Burger Bar and walk another trail to work off the 
food. As the stampede begins for the exit, you nip on to the last tram (11.15pm), and 
survey the creatures in peace!  
 

M 
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1p 5 What is the function of the first paragraph? 
The writer wants 
A to create a certain atmosphere for the reader. 
B to describe the different aspects of a special park. 
C to draw attention to the dangers of the jungle. 
D to show the reader some unknown sides of cat-like animals. 
 

1p 6 What makes the Night Safari Park attractive to visitors, according to lines 1-12? 
A It gives them an opportunity to watch animals under unique conditions. 
B It has a collection of rare species that you will not find in other zoos. 
C It is situated in the middle of a big city. 
D It welcomes visitors nearly 24 hours a day.  
 

1p 7 “Even so, the old rules about animals still apply.” (lines 14 and 15) 
What does the writer want to point out? 
A Animals get lazy when everything is done for them. 
B Animals often do not behave in the way we expect them to. 
C These animals are still wild, so they can be quite dangerous. 
D These animals usually hate to perform tricks. 
 

1p 8 “My advice is …” (line 23) 
What does Sophie Campbell’s advice come down to according to lines 23-25? 
A Don’t follow the crowd! 
B Enjoy the show! 
C Travel lightly! 
D Watch your step!  
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Tekst 6 
 

“Save the planet - eat more 
’roo.” 
 
Greenpeace claims Australians can dramatically reduce 
their nation’s carbon footprint1) by cutting down on beef 
 
By Tom McTague and Will Dowling 
 

 “Throw another ’roo on the 
barbecue, we’re saving the planet 
tonight.” These are the words 
Greenpeace hope will soon be 
echoing around Australian 
backyards as the nation responds 
to the latest suggestion of how it 
might reduce its carbon footprint1): 
eat less beef and more of the 
   9   . 

  This is not good news for 
Skippy. In the last five years 
drought has halved the kangaroo 
population to 25 million, and 
already about 10 per cent of these 
are harvested every year for their 
skin and meat.    10   , Greenpeace 
is serious in urging Australians to 
eat their national emblem. 

  They base their case on a 
report that says that cutting beef 
consumption by 20 per cent and 
substituting it with kangaroo steaks 
would cut the nation’s greenhouse 
gas emissions by 15 megatonnes 
within 12 years. 

  This    11   , says the report’s 
author Dr Mark Diesendorf, comes 
from less land clearing for cattle 
and, especially, fewer farting cattle 
releasing methane.1) 

  And, Dr Diesendorf adds, 
kangaroo meat is a    12    
alternative to beef, being low in fat 
and high in protein, iron and zinc. It  

 
may, in short, put a spring in your 
step. 

  While eating kangaroo on an 
industrial scale may be a novel  
idea, trying them as a tasty 
change from lamb or beef is not. 

  Kangaroos are commercially 
farmed and about 30 million kilos 
of meat is    13    each year. 
Australians eat about 10 million 
kilos of it a year, as opposed to 
70 million kilos of beef. And there 
is a growing export market, 
sending about 20 million kilos 
overseas. It is available in a few 
British outlets; France, Belgium 

Two ’roos on the outlook
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and Germany all import it, but the 
main market is in Russia. 

  Australians’ attitudes to 
kangaroo meat range from the 
horrified to the enthusiastic. One 
blogger, called ‘Aussiehog’, rated it 
as “dog food”,    14    ‘Andy of 
Dandenong’ wrote: “Roo is a 
beautiful meat … very tender, a 
little gamey, very lean, …..mmmm.” 
Nearly all users say that kangaroo 

 meat is best served rare or 
medium rare, and praise its low-
fat content. And if Australia does 
expand its taste for unusual meat, 
then there are lots of other 
potential meals flying, walking, 
running and even swimming 
around the Outback. Anyone for 
possum pie or kookaburra 
fricassee? 
 

 

 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 
 

1p 9  
A cultivated foods  
B local wildlife 
C vegetarian kitchen  
D wild plants around 
 

1p 10  
A As a result 
B Instead 
C Nevertheless  
D To sum up  
 

1p 11  
A financial profit 
B growth in consumption 
C reduction 
D substitution 
 

1p 12  
A cheap 
B healthy 
C poor 

 
 

1p 13  
A frozen 
B imported 
C produced 
D wasted 
 

1p 14  
A because 
B moreover 
C therefore 
D whereas 
 

noot 1: carbon footprint = het negatieve effect dat een te grote uitstoot van bepaalde gassen door mens 
en dier (zoals CO2 en methaan) heeft op het milieu: het broeikaseffect 
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Tekst 7 
 

2p 15 Je wilt met je vriend naar War of the Worlds. Je bestelt van tevoren telefonisch 
kaartjes voor deze film en vraagt je zus of zij deze kaartjes voor jou wil afhalen. 

 Welke twee dingen moet je zus laten zien als ze de kaartjes afhaalt? 
 

RESERVATIONS 
Seats may be booked by 

telephoning the Box Office during 
opening hours. Payment is to be 

made by either Visa or 
Mastercard credit cards only. We 

regret that we do not accept 
Switch, Solo, Visa Debit or any 
other kind of debit card and we 
do not reserve tickets by name 
only. Credit card bookings can 
only be collected by either the 
credit card holder or a person 

bearing written and signed 
authorization by the card holder. 
The credit card used to book the 
tickets must be presented before 

the tickets can be released. 
 

PRICES 
Full Price (Age 15 & Above) - 

£4.80 
Children (Ages 14 & Under) - 

£3.50 
Senior Citizens - £3.50 

Students (Mon. - Thurs. Only) - 
£3.50 

Students must provide a valid 
Student ID. 

 
We do not offer discounts for 

Family Income, Income Support, 
Unemployment or Disability 

Benefit. 
 

PLEASE NOTE: CHILDREN 
UNDER THE AGE OF 15 ARE 

NOT ADMITTED TO 
PERFORMANCES STARTING 

AFTER 7.00pm, REGARDLESS 
OF THE FILM CERTIFICATE, 

UNLESS ACCOMPANIED BY A 
RESPONSIBLE ADULT. 

 
CINEMA GIFT VOUCHERS ARE 

AVAILABLE FROM THE BOX 
OFFICE.
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Tekst 8 
 

1p 16 Voor een avondje filmkijken met je vrienden wil je een van deze films gaan 
halen.  

 Welke film valt in ieder geval af omdat er een negatieve opmerking over 
gemaakt wordt?  

Schrijf de titel op. 
 
 
DVD Releases 
 
The Family Stone 

Nothing in Sex and 
the City could have 
prepared Sarah 
Jessica Parker for 
being brought home to  

meet her boyfriend’s bitchy,  
sharp-tongued family:  
a smashing comedy with  
genuine edge. 
 
Where the Truth lies 

Celebrity journalist 
Alison Lohman seeks 
truth behind break-up 
of 1950s Kevin Bacon/ 
Colin Firth comedy 

double-act but finds out more than 
she can handle. 
 
Lassie 

Every generation has 
its Lassie: this one is 
Ireland-bred, a tale of a 
dog travelling 
thousands of miles to 

find her way home. 
 
 
 
 
 

 
Get Rich or Die Tryin’ 

Curtis (50 Cent) 
Jackson imbues crack-
to-riches urban gangsta 
thriller with brooding 
presence, helped by 

slick Jim Sheridan direction. 
 
Cheaper by the Dozen 2 

Steve Martin takes his 
oversize family on 
camping holiday in 
tired recycling of 
recycled Clifton Webb 
comedy. 
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Tekst 9 

 

Eat up or pay up 
 

One London restaurant is cracking down on customers.  
Emily Ashton finds out why 
 

t is a guilt trip inflicted on most 
children who leave sprouts or 
cabbage on their plates. “Eat up,” 

their mothers chide, “think of those 
starving children in Africa who don’t 
have such luxuries.” A few grimacing 
mouthfuls later, the plate is empty. 
Adults will be reminded of their youth 
when they step into one Nigerian 
restaurant in east London and are 
faced with a £2.50 fine if they fail to 
finish what they have taken for dinner. 
At the Obalende Suya Express 
restaurant in Dalston, the penalty for 
greed is donated straight to the local 
Oxfam shop. 

2  The West African barbecue eatery 
attracts a full house every Sunday with 
its Grill Greedy buffet, with trays and 
dishes overflowing with steaming 
meats and fried bananas. As customers 
fill their plates, however, they can 
hardly miss a big red sign warning 
them to make sure they eat it all up. 
Lara Odebunmi, who owns the 
restaurant with her husband Toks, 
says: “We realised a lot of people were 
wasting their food rather than 
finishing it, just because they could 
‘eat as much as they liked’. They kept 
on    19    but they were only ever able 
to finish one plateful. At the end of the 
night, we felt really bad dumping all 
this food into the bin.” 

3  FareShare, a national organisation 
that redistributes surplus food from 
restaurants and shops to local 
charities, believes that the food sector  

 

 
accounts for more than a third of all 
the waste produced in Britain. More  
than 12,000 people each day eat food 
that FareShare has    20    restaurant 
kitchens and shops’ chillers. But the 
majority of Britain’s tens of thousands 
of restaurants simply bin the food they 
are unable to sell.  

4  The Odebunmis set up Suya 
Express 10 years ago and run another 
restaurant in Peckham. They hope the 
buffet fine, introduced last year, will 
make people think about how much 
food is wasted. “Lots of people in 
Africa don’t have the opportunity to 
see this amount of food, let alone to 
buy it,” says Toks. “We came up with 
the charge to make customers think 
about poverty. If only people could see 
how privileged we really are in 
England,” adds Lara. 

5  Squeezed between shops on the 
Kingsland Road, the restaurant looks 
more like a tiny take-away than a 
trend-setting eating establishment. 

I 1
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Customers have to walk through the 
fast-food front to reach the softly lit 
dining room at the back, where 
brightly coloured paintings adorn the 
walls and chefs work busily in the open 
kitchen. African music drifts out 
quietly as muted football matches are 
played on the wall-mounted television 
screen. The restaurant’s name comes 
from Obalende, the popular area of 
Nigeria’s former capital, Lagos, which 
is famed for its suya: spiced meat that 
has been specially grilled on skewers. 

6  Although it is the take-out part of 
the business, selling barbecued 
sandwiches and suya dishes, that 
attracts the most diners on weekdays, 
it is the dining area that draws in the 
guests at weekends. “Our buffet 
regulars love the pounded yam, the 
jollof rice (steamed rice with tomatoes, 
onion, pepper and spices) and the 
barbecued chicken,” says manager 
Kenny Amuzu. At £13.95, the 
unlimited food deal is good value, 
notwithstanding the possible ₤2.50 
surcharge. 

7  The Suya Express isn’t the only 
restaurant with charitable inclinations. 
Sandwich chain Pret A Manger also 
offers its remaining produce to charity, 
supplying FareShare with around 18 

tonnes of ‘quality surplus food’ last 
year. 

8  Says Simon Hargraves, commercial 
director for Pret: “We still end up 
throwing edible food away; we would 
like more charities to come to us and 
pick up our excess food.” 

9  But it isn’t just a case of turning up 
and claiming free food. Government 
standards ensure no health and safety 
rules are breached. FareShare insists 
any food it collects must at least be 
within its use-by date and 
appropriately packaged. “It’s certainly 
a lot more difficult to give food away 
now as there are more safety rules to 
comply with – but for very good 
reasons,” says Hargraves. 

10  Every Sunday at the Obalende Suya 
Express, Lara Odebunmi is happy to 
see people queuing for the Grill Greedy 
buffet. The red sign doesn’t seem to 
have put anyone off. “At first, those 
who hadn’t seen the notice were a bit 
negative but when they realised the 
money was going to charity, they were 
much more understanding,” she says. 
“The response has been overwhelming. 
Customers don’t waste food any more 
– they appreciate it!” 

11  There is only one snag to the 
scheme: while the plates are being left 
empty, so is the Oxfam fine pot. 

 
1p 17 How does the writer introduce the article in “It is …for dinner.” (paragraph 1)? 

She introduces it by 
A expressing a wish. 
B giving advice. 
C making a comparison. 
D making a joke. 
E making an excuse. 
 

1p 18 “the penalty” (end paragraph 1) 
Who get this penalty according to paragraph 1?  
A customers who fill up their plates with more than they eat 
B Nigerians who sell overpriced products in local shops 
C parents who force their children to eat food they do not like 
D restaurant owners who throw away too much good food 
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1p 19 Kies bij    19    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A buying 
B complaining 
C consuming 
D taking 
 

1p 20 Kies bij    20    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A given to 
B kept in 
C rescued from 
D sold to  
 

1p 21 Why did the Odebunmis introduce their fining scheme according to paragraph 4?  
A to create awareness of poverty and waste 
B to fight poverty with the help of their customers 
C to save some of their food for charity 
D to try and give some Africans a better future 
 

1p 22 Which of the following about Obalende Suya Express is true according to 
paragraphs 5 and 6? 
A It has traditional dishes on the menu only on weekdays.  
B It is busy and has a relaxed atmosphere. 
C It started out as a take-away. 
D It was named after the father of the owner. 
 

2p 23 FareShare vindt dat het eten dat wordt weggegeven aan bepaalde voorwaarden 
moet voldoen.  

Welke twee concrete voorwaarden worden in alinea 9 genoemd? 
 

2p 24 Welk voordeel en welk nadeel heeft Odebunmi’s aanpak uiteindelijk opgeleverd 
volgens de alinea’s 10 en 11? 
Schrijf zowel het voordeel als het nadeel in je uitwerkbijlage. 
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THOMAS COOK 
SPORT

Tekst 10 
 

1p 25 Je hebt kaartjes gekocht voor een sportwedstrijd, maar je wilt ook een 
rondleiding in het stadion hebben. Je weet dat je hiervoor vooraf moet boeken 
en je boekingsbevestiging moet meenemen. 

 Waar moet je nog meer rekening mee houden? 
 
 
Thomas Cook Sport 
4th Floor 
Commonwealth House 
Chicago Avenue 
Manchester Airport 
Manchester 
M90 3FL 
Great Britain 
Fax:0161 489 6262 
www.thomascooksport.com 
 
Mr Den Heijer 
Park Langestijn 
Langestijn 
3342 LG H.I. Ambacht 
The Netherlands 
 
26th March 2007 
 
 
Dear Mr Den Heijer, 
 
Thank you for booking with Thomas Cook Sport. Please find enclosed your 
match ticket(s). 
 
All Stadium Tours must be pre-booked direct with the Club on 0870 603 0005 
and your Stadium Tour Voucher will be retained by Tour Centre. Please use 
your booking confirmation as your voucher. 
Please note that Stadium Tours do not operate on Match Day. 
 
Your Match Day programme is redeemable at the Megastore. 
 
In case of emergency ONLY outside of normal working hours contact: 
0779 504 4818. 
 
Kind regards, 
Thomas Cook Sport 
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Tekst 11 
 

1p 26 Je bent met vrienden op Parkdean Holiday Park geweest en jullie caravan was 
erg vies, maar jullie hebben geen klacht ingediend. Inmiddels ben je een weekje 
thuis en je besluit dat alsnog te doen.  

 Leg uit waarom deze klacht wel of niet in behandeling wordt genomen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

We want you to enjoy your holiday fully. If 
you have any problems or concerns about 
your holiday when staying on the Holiday 
Park, you must notify the Park Reception 

immediately and we will respond to you as 
soon as possible. 

 
We are not liable for any matter which you 

know about during your stay but did not bring 
to our attention during your stay. 

 
If any matter is not resolved during your stay 
you must notify us in writing of this within 14 
days of completion of your holiday, otherwise 

it will NOT be considered. 

Your Holiday Home Number: ............................
(as written on your key) 
 
Your Name: ......................................................
 
Date: ................................................................
 
What can we sort for you? ................................
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Tekst 12 
 

1p 27 De BBC gaat een nieuw vakantieprogramma maken. 
Over wat voor soort vakanties gaat het volgens de tekst? 
A vakanties die bedacht zijn door jongeren 
B vakanties die geschikt zijn om je grootouders mee te nemen 
C vakanties naar een exotische bestemming 
D vakanties voor probleemgezinnen 
 

 
Gimme a Break 

 
The BBC is looking for families to get involved in… 

 
…a fun-filled family holiday show with a twist! 

 
What really bugs you about your summer holidays? Do most of your family 

always lie by the pool? Do the elder ones drag you off on walks? Well, are you 
up for a holiday with a difference? 

The BBC is looking for families to take part in a new series where teens take 
control of their summer holidays - deciding where to go, where to stay and what 
to do. And we want families who are up for a change...an adventure…a holiday 

to remember! 
Is your family interested in taking part? 

The BBC offers you the possibility to fulfil your holiday dream. 
 
If you want to apply you need to: 
 
Get permission 
• Make sure you have permission from your parent/guardian before sending 
us any personal details. 
 
Write a letter of motivation  
• We need to find out details about you and why you think you should 
appear on the programme. If you are selected we will send you an 
application form. 
 
Post us your letter 
• The letter must include a recent photograph of you and your family (which 
we cannot return). 
 

Send your letter to:  
PO Box 222, BBC TV Centre, London, W12 7RJ, England 
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Tekst 13 
 

1p 28 Wat maakt dit horloge tot een goede keus voor iemand die veel reist tussen 
Groot-Brittannië en de rest van Europa?  
 
 

Telegraph offer 
Do you travel a lot?  This is your best choice! 
 

Casio G-Shock solar watch 
 
Atomic timekeeping precision for just £89.99, saving £60 
on the recommended retail price (rrp) 
 
This state-of-the-art radio-controlled watch from G-Shock 
features atomic timekeeping to ensure perfect timing via 
radio signals. It features ‘dual band’ which, unlike similar 
products, allows it to switch between UK and Europe time 
signal transmitters in Rugby and Frankfurt. 

The G-Shock has automatic time adjustment so it will 
update for British Summer and Winter times as well as 
Central European Time via its world time mode. 

The solar-powered shock-resistant face has hour and 
minute hands together with three smaller LCD displays,  
a day/date function, 29 time zones (30 cities), daylight 
saving and an LED light source. Water-resistant to 200 metres, the G-Shock has a blue 
face, robust stainless steel strap and is guaranteed for 24 months. 

 
Call 0845 166 4272 or visit www.shop.telegraph.co.uk/tt1279 
 

 
Please send me Men’s Women’s Qty Cost
Casio watch @ £89.99     

 
I enclose my crossed cheque/postal order (address on back) made payable to Casio 
Watch Offer TT1279 or debit my MasterCard/Visa/Delta/Switch/Maestro account with 
£                       . 
 
My card number is ________________________  
 
Start date _________  Expiry date ___________  Issue no____________  
 
Signature _________  Date ________________  
 
Please send to: Telegraph Casio Watch Offer TT 1279, PO Box 501, Leicester LE94 0AA 

Only 
£89.99 

Saving £60 on the rrp 
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Schrijfopdracht 
 

13p 29 Inleiding 
Je bent op internet een BBC-oproep (zie tekst 12, Gimme a Break) tegen-
gekomen en die trok direct je aandacht. Elk jaar ga je samen met je familie naar 
een camping in Zuid-Duitsland. Je broertje en jij vinden het saai: de 
volwassenen willen vooral uitrusten, zwemmen of hele dagen musea bezoeken. 
Een uurtje zwemmen is leuk, maar daarna zou je graag iets anders gaan doen. 
Op de camping is niet veel te beleven.  
Voor jou mag het allemaal anders! Je zou het ontzettend leuk vinden om aan het 
tv-programma mee te werken. Je hebt ideeën genoeg voor vakanties die 
geschikt zijn voor jong en oud: zeilen rond een tropisch eiland, een interessante 
stad bezoeken, duiken of op safari gaan. Tot je verbazing krijg je de rest van de 
familie enthousiast; dus je gaat een brief schrijven. Je hoopt dat je, ook als je 
niet in Groot-Brittannië woont, mee mag doen. Het adres is: PO Box 222, BBC 
TV Centre, London, W12 7RJ, England 
 
Opdracht 
Schrijf de brief. Maak gebruik van de informatie uit bovenstaande inleiding bij 
het uitwerken van de volgende punten: 
− Stel jezelf voor (naam, leeftijd, jongen/meisje, land). 
− Vertel hoe je denkt over het meedoen aan het tv-programma. 
− Vermeld waar jullie tot nu toe ieder jaar naar toe gaan. 
− Vertel wat jullie daar meestal doen en 
− wat jij en je broertje er niet leuk aan vinden. 
− Noem één van je ideeën (zie inleiding!) voor een familievakantie. 
− Vertel waar je verbaasd over bent. 
− Vermeld wat je hoopt.  
− Sluit af met een passende slotzin. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van de BBC, de datum, aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres en 
aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief 
links bovenaan de pagina. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels gebruikt 
hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of 
je alle (9) elementen van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets 
(zinvols) toevoegen, maar let op het aantal woorden. 
 
Succes! 
 
Let op: de laatste aanwijzing bij deze opdracht staat op de volgende 
pagina. 
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Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’ 
(let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk!) 
 
[adres afzender (je eigen adres!)] 
bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
[datum (Let op: de datum van vandaag!)] 
bijvoorbeeld: 
23 April 2011 
23rd April 2011 
April 23, 2011 
April 23rd, 2011 
 
[adres geadresseerde] 
PO Box 222 
BBC TV Centre 
London  
W12 7RJ  
England 
 
 
 

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 2 VMBO-GL en TL 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 Schrijfvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
Maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Schrijfopdracht 
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Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 Leesvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
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 
 

 1 Hij was van mening dat ................................................................................................  
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 ........................................................................................................................................  
 
 

Tekst 4 
 

 4 A B C D E 
 
 

Tekst 5 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 6 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 15 1. ........................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
 
 

Tekst 8 
 

 16 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 9 
 

 17 A B C D E 
 

 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 1. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................
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 24 voordeel: .............................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 
nadeel: ................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 10 
 

 25 ........................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 11 
 

 26 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 12 
 

 27 A B C D 
 
 

Tekst 13 
 

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

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 44 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidopdrachten worden 4 
beoordelingscategorieën onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud 
en communicatieve effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de 
scorepunten. 

 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
een aanvulling met de volgende strekking: 
(Hij was van mening dat) het geld/de Duitse marken niets meer waard 
was/waren. / hij het geld niet meer om kon wisselen voor euro’s. 
 
 

Tekst 2 
 

 2 B 
 
 

Tekst 3 
 

 3 maximumscore 1 
(Nr) 3 (Vindolanda Fort & Museum)  
 

Vraag Antwoord Scores
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Tekst 4 
 

 4 D 
 
 

Tekst 5 
 

 5 A 
 

 6 A 
 

 7 B 
 

 8 A 
 
 

Tekst 6 
 

 9 B 
 

 10 C 
 

 11 C 
 

 12 B 
 

 13 C 
 

 14 D 
 
 

Tekst 7 
 

 15 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 
• jouw creditkaart / de creditkaart gebruikt bij de boeking 1 
• geschreven/schriftelijke toestemming/autorisatie 1 
 
 

Tekst 8 
 

 16 maximumscore 1 
Cheaper by the Dozen (2) 
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Tekst 9 
 

 17 C 
 

 18 A 
 

 19 D 
 

 20 C 
 

 21 A 
 

 22 B 
 

 23 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 
• (Het eten mag) niet over de datum zijn 1 
• (Het eten moet) goed verpakt zijn 1 
 

 24 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 
• (voordeel:) Klanten verspillen geen eten meer/laten geen eten meer op 

het bord liggen 1 
• (nadeel:) Er komt geen geld meer binnen voor Oxfam/de 

liefdadigheidsinstelling 1 
 
 

Tekst 10 
 

 25 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
dat er op wedstrijddagen geen rondleidingen/stadiontours zijn 
 
 

Tekst 11 
 

 26 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
(Niet;) je moet je klacht nog tijdens je vakantie/meteen/ter plekke gemeld 
hebben. / Het is/Je bent te laat. 
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Tekst 12 
 

 27 A 
 
 

Tekst 13 
 

 28 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Het schakelt automatisch tussen de Britse en de Europese tijd / naar de 
juiste tijd in elk land. / Het past zich aan aan het land. 
 
 

Schrijfopdracht 
 

 29 maximumscore 13 
 
(zie beoordelingsvoorschrift) 
 
Inhoudselementen 
1 voorstellen: naam, leeftijd, geslacht, land 
2 uitdrukken heel graag mee te willen doen aan het tv-programma 
3 tot nu toe ieder jaar naar (een camping in) (Zuid-)Duitsland 
4 uitrusten, zwemmen of hele dagen musea bezoeken 
5 uitdrukken dat jij en je broertje dit te weinig actie / saai vinden 
6 vakantie noemen (opmerking: één van de elementen uit de inleiding) 
7 verbazing uiten over toestemming/akkoordgaan familie 
8 hoop uitspreken dat ook niet-inwoners van Groot-Brittannië mogen 

meedoen 
9 passende slotzin 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in 
het programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de 
opdracht bij tekst 13 (de schrijfopdracht) achter de vraagnummers 29.1, 
29.2, 29.3 en 29.4. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen
 
tekst 1  The Times 
tekst 2  International Herald Tribune 
tekst 4  The Daily Telegraph 
tekst 5  Daily Mail 
tekst 6  The Independent on Sunday 
tekst 8  Sunday Tribune 
tekst 9  The Guardian 
tekst 12  www.bbc.co.uk 
tekst 13  The Daily Telegraph 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
− het juist vermelden van 

adressen, datum, aanhef, 
slotgroet en naam. 

Beoordeel taalfouten in de 
uitwerking van de conventies bij 
taalgebruik. 

 
0 ft   1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig 
of communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. 
zinsbouw en woordgebruik 
meestal ernstiger/storender dan 
grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is 
maatgevend voor het gewicht van 
de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke 
score is hier dus 
altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is 
terug te vinden. (Zie het 
overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
9 elementen 2pt 
8 elementen 1pt 
7 of minder 0pt 
 

Pagina: 921Voor 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).



 

 GT-0071-a-11-1-c 10 lees verder ►►►

Criterium Beoordelingstaak Scores 
Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer 

gericht schrijft, dus echt 
communiceert en niet ‘slechts’ 
de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt 
voor een samenhangend en 
goed lopend geheel, o.m. door 
correct gebruik van 
verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen 
voor een correcte indeling in 
alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op 
taalfouten. 
 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
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Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB Het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting dient naast ‘Yours faithfully’, ‘Yours sincerely’, ‘Yours truly’ en ‘Sincerely 
yours’ ook ‘Kind regards’ goed gerekend te worden. Dit, omdat deze conventie in de 
Angelsaksische landen op verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, 
omdat deze steeds minder strikt wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting dient u het 
weglaten van de komma te laten passeren.  
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 23 april 2011. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘april’, zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
N.B. Indien een leerling een geheel andere brief schrijft dan gevraagd en/of de punten 
die in de brief verwerkt moeten worden niet volgens de opdracht uitwerkt, dienen géén 
scorepunten voor taalgebruik en communicatieve effectiviteit te worden toegekend. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
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communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr 
Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimen- ten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
   London 
   WC1N3XX 
   Great Britain 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 minutes 
before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 

Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and 
a beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the 
travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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Examen VMBO-GL en TL 

2011 
2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen 2 uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

tijdvak 2
maandag 20 juni

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 veranderde het leven van Geoff Hunter totaal? 

het feit dat 
A hij een baan kreeg aangeboden 
B hij op avontuur ging naar een tropisch eiland 
C hij uitgezonden werd door een Brits uitzendbureau 
D hij veel geld won in een loterij 
 
 
 

Lucky vendor jets to Tenerife to 
start new life in the sun 
 

 
 
By Max Daly 
A former Big Issue1) vendor is still 
pinching himself after swapping the 
windswept streets of Britain for the 
sun-soaked island of Tenerife. 
Geoff Hunter, 43, (pictured) slept 
rough for 12 years. But his fortunes 
changed when he was offered a 
job as a master baker on the island 
off the coast of north Africa. 

 
The ex-vendor, used to sleeping on 
concrete on Bournemouth’s 
seafront in sub-zero temperatures, 
is now living in a flat minutes from 
a sandy beach. 
“At first, I thought it was a wind-
up,” said Hunter, whose flight to 
Tenerife in September was his first 
trip by air. “I got off the plane and 
the heat just hit me.” 
Harry Malone, a Jobs, Education 
and Training worker at The Big 
Issue’s Bournemouth office, found 
the post after discovering Hunter 
had trained as a baker before 
becoming homeless. “Usually when 
you’re down people kick you. 
When they give you a hand-up it’s 
a surprise,” Malone said. 
 

 
 
 
 

noot 1 Big Issue: Engelse daklozenkrant 
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Tekst 2 

 
1p 2 Je zoekt een comedy-improvisatieshow die inspeelt op actuele gebeurtenissen 

en/of het laatste nieuws.  
 Naar welke kun je dan het best gaan?  
Schrijf het nummer op. 
 

 

 
 

Comedy 
1 Improv Comedy: Shoppes of 

Mayfair, 3390 Mary Street 3182, 
Miami, 305-441-8200. This comedy 
club features some of the nation’s 
hottest comedians. Seating is first-
come-first-served and a dinner menu 
is available. Soulful Tuesdays, 
comedians from BET and Def 
Comedy Jam; Open Mike 
Wednesdays, local up-and-coming 
talent. Must be 21 or over for all 
shows except the Thursday and 
Saturday shows 8:30pm. 

 
2 Improv Comedy Show - Just the 

Funny: at the Miami Museum of 
Science, 3280 South Miami Avenue, 
Miami (Just the Funny 
305-693-8669). Just the Funny 
Improv presents an interactive show 
featuring Whose Line is it Anyway 
meets Saturday Night Live with 
sketches, music, and improvisations. 
Saturdays: if you go to the 9pm and 
11pm show it’s only $12 together. If 
you go to one show, the 9pm show 
is $10 and the 11pm show is $5. 

 
 
 
 
 
3 Improv Comedy Laughing Gas:  

Main Street Playhouse in Miami 
Lakes, 6766 Main Street, Miami 
Lakes, 305-461-1161. A comedy 
improv troupe that performs 
themed shows based on current 
events. $10, Friday and 
Saturday. No age restrictions. 

 

Sports Bars 
4 Shula’s Steak 2: 6842 Main 

Street, Miami Lakes, 305-820-
8047. An upscale, yet casual 
sports bar with state-of-the-art 
video walls and 26 TV satellite 
system, plus sports memorabilia, 
especially honoring the 1972 
undefeated Miami Dolphins. 

 
5 Shuckers Bar & Grill: at the 

Best Western on the Bay Inn & 
Marina, 1819 NE 79th Street 
Causeway, North Bay Village, 
305-866-1570. Very casual, 
outdoors on the bay with great 
water views. 2 large screen TVs 
and 9 others. Open 11am-2am, 
every day.
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Tekst 3 

 
1p 3 Hieronder staat een ingezonden brief uit het tijdschrift Horse & Hound. 

Wat is de bedoeling van de schrijfster? 
A Zij wil een grapje maken. 
B Zij wil een klacht uiten. 
C Zij wil reclame maken. 
D Zij wil waarschuwen.  
 
 

Letter of the month 
 

Make hay while the sun shines  
 
Sir - Regarding your article about the ‘epidemic levels’ of the yellow weed 
ragwort (News, 30 August), next spring a number of skeletal horses will be taken 
in by the rescue charities. Large numbers will have liver damage from eating 
ragwort and most will not recover. 

There has been a lot of haymaking in the late August sunshine. Ragwort 
has had all summer to take hold and thrive in the warm, wet conditions and 
horse owners should beware of buying hay unless they have seen the grassland 
beforehand and know it is ragwort-free. 

As we all know, ragwort is more palatable when dry and a hungry horse will 
eat it on a cold winter’s day. The effects are not instant, but ultimately, they are 
deadly. 
Sally Learoyd 
Tresaith, Cardigan 
 
 
The writer of the letter of the month wins a tasty 
surprise! 
 
 
Horse & Hound 
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Tekst 4 

 
1p 4 Wat geven de genoemde getallen in deze rubriek aan? 

A hoe laat je mag eten 
B hoe vaak je moet eten 
C hoeveel eetlust je hebt 
D hoeveel je mag eten 
 
 
 

ASK HILARY 
 

Your health issues healed! 
 

Q  DEAR HILARY, I can’t stop eating,  

 even when I’m not hungry. Help! 
 Sally Brown, Manchester 
A   Applying a hunger scale to assess your situation can help. A rating of 1-3 

means you are uncomfortably hungry, 4-6 ranges from slightly hungry to 
feeling comfortable and satisfied, and 7-9 indicates you are full. Only eat 
when you’re feeling between one and four and ideally before you get to two 
when you’re more likely to overeat because you’re so hungry. 

  Hilary 
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Tekst 5 

 

Text messages help ward off 
parking tickets 
 

By Janelle Oswald 
janelle.oswald@gvmedia.co.uk 

 
1 SOUTH Londoners Paul Johnson, 33, 

and Wilson Baptiste, 29, have 
developed a strategy to beat over-
zealous traffic wardens. 

2  The initiative, called Warden 
Watch, was inspired by numerous 
confrontational encounters with traffic 
wardens (for minor traffic offences) 
which led to them feeling duped, 
swindled and ripped off by what they 
call ‘road vultures’ – but most 
importantly, broke. 

3  Warden Watch is a text message 
service that allows the public to help 
each other avoid getting parking 
tickets. It is a members’ only club, and 
once signed up, each member is given a 
sticker which is displayed on their car. 
The ‘warden watcher’ texts ‘ww’ 
followed by the spotted car’s 
registration to 60030, alerting the  
driver when a traffic warden is lurking 
suspiciously near their car. The whole 
process costs the ‘warden watcher’ the 
same price as sending an ordinary text 

 
 
and is free for the person informed. 
Speaking to The Voice, Johnson said: 
“Warden Watch does not at any time 
encourage users of this service to park 
illegally or use this service to break the 
law. We just want to    7    wardens who 
are over-zealous.” 

4  Since its launch, Warden Watch 
has gained support from shop owners, 
the public and of course motorists. 
Last year city councils and private 
firms grossed £350 million from 
parking tickets, which has enraged 
drivers. 

5  Warden Watch now has a website 
that educates drivers on the rules of 
the road and gives advice on how to 
appeal against tickets that have been 
issued incorrectly. 
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1p 5 Welke woorden in alinea 1 of 2 geven precies hetzelfde weer als ‘road 
vultures’? (alinea 2) 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de woorden in je uitwerkbijlage. 
 

1p 6 Wat moet je volgens alinea 3 precies doen als je een lid van Warden Watch wilt 
waarschuwen?  
Let op: antwoord in het Nederlands! 
 

1p 7 Kies bij    7    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A fine 
B reward 
C stop 
D teach 
 

2p 8 Geef van elk van de onderstaande beweringen over Warden Watch aan of deze 
juist of onjuist is op grond van de alinea’s 4 en 5.  
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Ze worden niet alleen door foutparkeerders gesteund. 
2 Ze krijgen subsidie van de gemeente. 
3 Ze geven informatie over de verkeersregels. 
4 Ze helpen hun leden bij het protesteren tegen onterecht ontvangen 

bekeuringen. 
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Tekst 6 

 
2p 9 De jongeren die in de tekst aan het woord zijn, hebben alle vier een mening over 

de ‘Asbo’ (zie de voetnoot bij de tekst). 
 Wie vindt wat? 
Schrijf in je uitwerkbijlage achter de naam van de persoon de letter van de 
mening die hij of zij (ook) naar voren brengt. Let op: er blijft één mening over! 
 

 
1 Shola Aleje 
 
2 Corrine Burton 
 
3 Monique Wallace 
 
4 Jody McIntyre 
 

a   An Asbo is mainly an instrument to reassure worried 
parents. 

b   Having an Asbo is mainly a thing for city kids.  
c   Parents ought to be the ones to correct their children 

when they have done wrong. 
d   Talking and listening is a good way of preventing 

problems.  
e   Instead of giving Asbos we need to punish anti-social 

behaviour more severely. 

 

It’s all about reputation 
Nearly a third of young people see Asbos1) as a badge of honour. Patrick 
Barkham asks four south Londoners what they think of the government’s 
‘respect’ agenda 
 

 
 
Shola Aleje, 21 
“The media have a stereotypical 
view that Asbos are used on young 
hoodrats who run around the streets, 
but I heard about a man ‘getto 
blasting’ out U2 who got an Asbo. 
Anyone can get them. But I can 
definitely see how an Asbo can give 
you status on the street. It’s a sense 
of ownership – now they have 
something to prove that they are big. 

I believe the whole Asbo-thing 
should be reviewed. Rather than 
getting an Asbo, tougher community 
service would be better, or even 
spend three days in jail on bread 
and water – that might work.” 
 

 
 
Corrine Burton, 18 
“I’ve never known anyone with an 
Asbo and I’ve never heard anyone 
bragging about it but I can see it 
happening. It’s about peer pressure 
and hierarchy. If you go to prison 

Pagina: 938Voor 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).



 

 GT-0071-a-11-2-o 9 lees verder ►►►

and come back out, some people 
are going to rate you and give you 
credit for that.  
 Asbos are more for elderly 
people to get young people away 
from them and not step in their 
territory. They are more about that 
than addressing problems with 
young people. An Asbo isn’t going to 
stop someone from committing a 
crime. My solution for everything is 
communicating. 

Communication is the key to 
everything. Lack of communication 
causes problems. Young people 
want to get heard. Most antisocial 
behaviour is crying out for attention.” 

 

 
 
Monique Wallace, 20 
“If you tell someone not to do 
something they are just going to do 
it more. There are a lot of kids 
growing up in this area who are 
really bad, but other things could be 
done apart from giving them an 
Asbo. Why are these children out on 
the streets doing this stuff in the first 
place? Is there somewhere else they 

could be or is there something else 
they could do? 

There is a lot about Asbos on TV 
and in the newspapers but young 
people don’t really read those 
things, so many don’t know what an 
Asbo is. It’s always someone in the 
city. You don’t see someone from 
the suburbs with an Asbo.” 

 

 
 
Jody McIntyre, 16 
“It is ridiculous to say an Asbo is a 
badge of honour. I don’t know 
anyone who thinks that, but perhaps 
in certain areas and certain 
communities they do.  

Asbos could be a good thing but 
there are a lot of instances where 
they have been used the wrong way. 
Two children were threatened with 
Asbos because they were playing 
football outside their house. It seems 
to be like that with every law – there 
are always a number of instances 
where it’s not going to work. But it 
should be down to parents to 
discipline their offspring.” 

 

 
 

noot 1 Asbo: anti social behaviour order. Een strafmaatregel die kan worden opgelegd aan mensen die 

overlast bezorgen. 
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Tekst 7 

 

Now it’s Manny Poppins 
 

 
Manny about the house 
 
Sarah Ebner meets the parents who prefer a shot of testosterone to a spoonful 
of sugar 
 

1 She may still be a great nanny in the 
West End musical, but it appears 
that Mary Poppins is actually out of 
fashion. According to those in the 
know, the woman who was 
‘practically perfect in every way’ has 
a rival: the manny. 

2  If you’ve never heard the term, 
you’re a few steps behind in the 
childcare stakes. For the ignorant, 
author Holly Peterson is here to 
shed some light on the issue. As one 
of the characters in her new book, 
suitably named The Manny, 
explains: ‘It’s a manny. M for male 
nanny. Think of it as the older 
brother we all dreamt of, but with the 
patience only money can buy.’ 

3  Peterson first heard about 
mannies soon after having her third 
child. She felt that her son, Jack, 
then three, was being ‘squashed’ by 
spending days with his older and 

younger sisters, as well as his 
mother and nanny. 

4  Now it appears that mannies 
are all the rage and the 
attractions seem obvious. It’s not 
so much a spoonful of sugar as a 
shot of testosterone around the 
house. Mannies play happily in 
the garden for hours, and seem 
genuinely interested in sports, 
Lord of the Rings, Spider-Man 
and snails. 

5   “Boys play differently to 
women,” says Peterson, 42. “The 
nanny is more of a comforter, 
while the manny is a ‘throw me 
across the room’ kind of guy. 
They fool around, play football 
and are happy to run around and 
around the park. I thought Jack 
would really benefit from it and he 
has.” 

6  They may sound like a perfect 
playmate for any sons you may 
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have, but what about the girls? 
Peterson thinks a male role model is 
good for them too. “Mannies have a 
different attitude,” she says. “They 
see situations in another way.” 

7  Peterson’s book is certainly 
being published at the right time, as 
mannies have become increasingly 
popular in Britain. My Big Buddy, an 
agency specialising in male nannies 
(www.mybigbuddy.com), was 
recently launched in London. And 
Gumtree (www.gumtree.com), a 
website used by working parents to 
look for childcare, reports that 
searches for ‘male’ or ‘male nanny’ 
have gone up sevenfold in the past 
few months. 

8  With increasing numbers of 
single parents, as well as older 
fathers who might struggle to run 
around a football pitch, mannies may 
well fill a gap. But one recent survey 
suggested another reason for the 
rising demand. In an apparent blow 
against sisterhood, almost 80 per 
cent of mothers admitted that they 
felt threatened by attractive female 
nannies, while 94 per cent said they 
would consider a male nanny 
instead. 

9  Craig Smith, 20, works as a 
manny for Alison and Michael Goff in 
Sevenoaks, Kent. Craig looks after 
the Goffs’ three sons, from three to 
ten years old. “I couldn’t imagine 
doing the same thing every day,” 
says Smith, who explains that he 
always wanted to work with children. 
“Every day is different and really 

rewarding too.” Smith describes 
his three charges as ‘sporty and 
boisterous’ and much of his time 
is spent in joining them in 
different sports activities. He 
plays ‘a lot’ of football with all 
three, but he also attends mother 
and toddler clubs with the 
youngest.  

10  “My friends are builders, 
carpenters and electricians. They 
laughed their heads off when 
I told them what I was going to 
do. But when I say that I’ve been 
playing in the garden, they’re a bit 
jealous.” 

11  He is sure that he got the job 
because the children are boys, 
but Alison Goff insists that’s not 
true. “People assume that 
because I have boys, I wanted a 
male nanny, but he was the best 
person I interviewed,” she says. 
“I admit I’ve been surprised to see 
how the kids are happier with him, 
perhaps because he loves the 
rough and tumble and is 
physically fit and active. If you 
have three boys, it’s no good 
having someone who wants to 
plait hair and paint fingernails.” 

12  Holly Peterson would agree. 
Then again, she seems to have it 
all – the book deal, the 
investment banker husband, and 
even a nanny and a manny. But 
for those of us in the real world, 
choosing the perfect child-carer 
might never be the same again. 

 
The Manny by Holly Peterson (HarperCollins) is available for £10 plus £1.25 p&p. 
To order, call Telegraph Books on 0870 428 4112. 
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1p 10 What was Holly Peterson’s main reason for hiring a manny according to  
paragraphs 2 and 3? 
A She followed the advice of her older brother who already had a manny. 
B She needed a real-life example for a character in her book. 
C She thought her son needed more male company. 
D She wanted to follow the latest trend. 
 

2p 11 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is volgens 
de alinea’s 4 tot en met 6. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 ‘Mannies’ gaan vaak wat te wild met kinderen om. 
2 Het lijkt duidelijk waarom ‘mannies’ opeens zo in de mode zijn. 
3 Meisjes hebben meer aan een ‘nanny’ dan aan een ‘manny’. 
4 ‘Mannies’ willen alleen maar spelen met de kinderen en zijn daardoor minder 

  geschikt dan ‘nannies’. 
 

1p 12 Which of the following is not true according to paragraphs 7 and 8? 
A Mannies are a great addition to families without a dad. 
B Mannies tend to make older dads have doubts about themselves. 
C Traditionally, people preferred nannies to mannies. 
D Women often see a manny as a good alternative to a beautiful nanny. 
 

1p 13 Welk deel van de zin in alinea 9 geeft aan dat Craig Smith niet alleen maar 
‘jongensdingen’ doet met de kinderen in zijn oppasgezin? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) dit deel van de zin in je uitwerkbijlage. 
 

1p 14 According to paragraph 10, what was the first reaction of Craig Smith’s friends 
when they heard about his new job? 
They were 
A extremely disappointed. 
B highly amused. 
C quite envious. 
D rather amazed. 
 

1p 15 Why did Alison Goff decide to employ Craig Smith in the first place, according to 
paragraph 11? 
She chose him because 
A her children preferred him to the others. 
B he was recommended to her by other people. 
C she had only boys in her household. 
D she thought he was the most suitable candidate. 
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Tekst 8 

 

Taxi driver rescues 
 
Andrew Norfolk 
 
A woman trapped upside down in a 
sinking car was rescued by a taxi 
driver who ignored warnings from 
the emergency services that it was 
too dangerous for him to enter the 
freezing water. 
 James Brown, 41, was driving 
along an icy road shortly before 
midnight when he spotted the 
headlights of a Ford Ka half-
submerged in a duck pond in 
Bishop Burton, East Yorkshire. 
 Inside was Caroline Saunders, 
28, a social worker, who had 
skidded on black ice and lost 
control of her car. The car had 
crashed through a fence and 
flipped on to its roof before landing 
in the water, leaving her    16   . 
 Mr Brown did not realise that 
anyone was still in the car until he 
dialled 999 on his mobile phone 
and began speaking to a fire 
service controller. Only then did he 
spot Miss Saunders inside the 
upside-down vehicle. 
 Though the controller at the 
other end of the phone urged him 
not to risk his life by attempting a 
rescue, Mr Brown said he could 
see that the car was filling with 
water and he decided that the 
emergency services would not 
   17   . 
  “Another ten minutes and she 
would have died. I put down the 
phone and went in. The car was 
sinking down and half the car was 
underwater already,” he said. 
“I could see someone screaming  

 
and banging on the window. It was 
like a scene from a horror film.” 
 The door was jammed and the 
window would not open, so Mr 
Brown, after trying to reassure the 
terrified Miss Saunders, flagged 
down a passing motorist, who 
found a    18    in the back of his 
car. 
 “I went back with it. I shouted 
to her and she said she was the 
only one in the car. I was just so 
   19    that she was talking to me. 
I smashed the window before 
dragging the girl out. She was very 
shaken up, but at least she got 
out.” 
 Mr Brown, a self-employed taxi 
driver for the past six years, who 
has one child, carried Miss 
Saunders from the pond and put 
her in his car with a blanket around 
her.
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    20    emergency services 
reached the pond in the early 
hours of yesterday, she was taken 
to hospital and discharged after 
treatment for shock, cuts and 
bruises. 
 Miss Saunders, who was 
driving home from work when the 
accident happened, said she had 
felt certain she was going to die. 
“It’s midnight, there’s no one 
around and I’m trapped, I can’t get 
out. I saw some headlights and 
I was beeping my horn, banging on 
the window, thinking, ‘Please see 
me, please see me’.” She said that 
her message to Mr Brown was: 
“Thank you, thank you so much for 
just being there and being good 
enough to    21   .” 

 

 
 A fire service spokesman said 
that Mr Brown had performed an 
exceptional rescue that had 
averted a potentially    22     
incident. 
 

 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 16  
A clinging to her seat belt 
B hanging out of the window 
C stuck inside 
D swimming around 
 

1p 17  
A be able to find the spot 
B believe his phone call 
C reach the scene in time 
D want to come out 
 

1p 18  
A blanket 
B hammer 
C life jacket 
D mobile phone 
 

1p 19  
A anxious 
B relieved 
C troubled  

 
1p 20  

A Although 
B Before 
C When 
D While 
 

1p 21  
A believe in me 
B come to my rescue 
C drive me home 
D get help for me 
 

1p 22  
A brutal 
B criminal 
C fatal 
D minor 
E miraculous 
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Tekst 9 

 
1p 23 Je hebt zowel een Wii als een Xbox 360 en je wilt een spel kopen dat weer eens 

iets nieuws biedt. 
Welk van de drie spellen koop je op grond van de besprekingen in ieder geval 
dus niet?  
A Trauma Centre: Second Opinion 
B BioShock 
C Blue Dragon 
 

GAME REVIEWS 

Trauma Centre: Second 
Opinion 
Wii. Available now, £39.99 

 
 “Any similarity to organisations, 
persons…or cutting-edge medical 
techniques is merely coincidental.” That 
disclaimer can only mean one thing − 
months after its release as a launch title 
for the Wii in the United States, Trauma 
Centre: Second Opinion is making a 
disgracefully delayed appearance in the 
UK. In this wonderful surgical simulator, 
adapted from the DS but making exquisite 
use of the Wii’s controls, you play Derek  
Stiles, a hotshot doctor learning his trade 
in an American hospital. However, this 
being a Japanese game, it’s not just 
about stitches and scalpels: after a few  

 
missions, a stunned Derek realises he 
has Magical Doctor Powers, chiefly the 
ability to save his patients by freezing 
time, and must use them to thwart a 
sinister medical conspiracy.  
The plot and dialogue are agreeably 
ludicrous, the game play is tight and 
increasingly challenging, and the 
whole experience makes for one of the 
Wii’s best titles. 
Robert Colville 

 
BioShock 
Xbox 360 (version tested), PC. Available 
now, £39.99 

 
Bio Shock starts in the 1960s: you’re in a 
plane and it’s crashing into the sea. 
Swimming to a tiny island, you find 
yourself transported to Rapture, an Art 
Deco undersea city built by the crazed 
genetic experimentalist Andrew Ryan. 
Semi-ruined, it is populated by aggressive 
‘splicers’ and scary Little Sisters − 
genetically mutated little girls with giant 
robotic minders called Big Daddies − and 
other deranged and deadly characters.  

 
There are some good guys, though, such 
as Irishman Atlas, who guides you around 
at first. Although nominally a first-person 
shooter, ammo is at a premium, but 
luckily you can inject yourself with 
plasmids and gain abilities such as 
telekinesis, and firing electricity bolts or 
fireballs. These let you defeat seemingly 
impregnable enemies by, say, setting 
pools of oil on fire.  
With incredible graphics, a great story 
and really fresh, innovative game play, 
this is one of the best games you’ll 
find this year. But beware: truly scary 
at times. 
Steve Boxer 
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Blue Dragon 
Xbox 360. Available now, £44.99 

 
Just as boy bands follow a formula, so do 
Japanese role-playing games. (RPGs). 
Instead of singer, eye candy, bit of rough 
and secretly gay, you’ve got brash, 
spunky, brainy and cool-and-mysterious. 
All are present and correct in Blue 
Dragon, as are the other RPG essentials: 
turn-based combat, an intricate levelling 
and combat system, and a group of 
plucky children out to save the world. But 
then that familiarity is hardly surprising. In 
order to crack the Japanese market 
(which has ignored the Xbox and Xbox 
360), Microsoft has recruited some of the 
biggest names from mega-hit franchises 
such as Final Fantasy to create an epic of 
its own.  

 
 
The result is a massive, gorgeous 
game that caters shamelessly to the 
old-school RPG crowd − including 
some of the genre’s traditional 
drawbacks, most notably clichéd 
dialogue and a cuddly mascot player-
character unpleasantly reminiscent of 
Jar Jar Binks.  
Robert Colville 
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Tuesday May 17th 

Today I broke a vase. It was a 

complete accident. I jumped onto 

the mantelpiece and the vase just 

fell off. I don’t think I touched it at 

all. But the last time I broke a vase 

the Upright who wears a Skirt was 

furious. So I thought I’d stay out of 

the way for a while. I didn’t go 

back into the house until it was 

pretty dark, and the Uprights had 

been calling me for hours. Sure 

enough, when I finally got back 

they were so pleased to see me that 

nothing at all was said about the 

vase. Not that it was really my 

fault anyway. 

 

Tekst 10  

 
 

 
ANYONE WHO ADORES CATS WILL LOVE  

 
 
 
Are you looking for a present for a friend or 
relative who likes cats? Then look no further. Alice’s Diary, the 
original memoirs of a very real six-year-old mixed tabby cat called 
Alice, explains precisely what it’s like to be a cat. It’s the nearest any 

of us will ever come to finding out exactly what cats think about themselves, 
other cats and us.
 

“THE MOST ENCHANTING CAT BOOK IN THE WORLD” 
 

Until she started to keep this diary, Alice 
had hardly ever written anything. She 
certainly hadn’t written anything for 
publication. But this, her first book, 
sparkles with wit and fun and a rare 
enthusiasm for life. She describes 
everything that happens to her and her 
half sister Thomassina with a keen eye for 
the absurd and a rare sense of wisdom. 
 
Whether she is describing her relationship 
with the human beings with whom she 
shares her life (there are two of them – 
described as the Upright in Trousers and 
the Upright who wears a Skirt), her 
relationships with her many cat friends or 
her (not always successful) attempts at 
hunting, no cat lover will fail to find her 
story enchanting. 

 
 
Any cat lover who is fortunate enough to read this book will laugh out loud 
occasionally, smile frequently and maybe even cry once or twice. Most important 
of all, perhaps every reader will, for the first time, have an insight into what it’s 
really like to be a cat. 
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WEDNESDAY AUGUST 5TH 

I hate making decisions. Life is so 

full of them. This morning I was fed 

up, and I told Thomassina how I 

felt. ‘There are always choices to 

make,’ I complained.’ Whether to go 

out mouse hunting or shrew 

hunting. Whether to sharpen my 

claws on the oak tree or the 

sycamore tree. And so on. 

Decisions. Decisions. Decisions. 

‘You need to rest and relax,’said 

Thomassina. ‘Where?’ I asked. 

‘Underneath the willow tree,’ she 

replied. ‘Or on the window seat. On 

the sofa. Or underneath the garden 

bench.’ Dear old Thomassina. She 

means well. 

Wednesday August 5th 

I hate making decisions. Life is so 

full of them. This morning I was fed 

up, and I told Thomassina how I 

felt. ‘There are always choices to 

make,’ I complained. ‘Whether to go 

out mouse hunting or shrew 

hunting. Whether to sharpen my 

claws on the oak tree or the 

sycamore tree. And so on. 

Decisions. Decisions. Decisions.’ 

‘You need to rest and relax,’ said 

Thomassina. ‘Where?’ I asked. 

‘Underneath the willow tree,’ she 

replied. ‘Or on the window seat. On 

the sofa. Or underneath the garden 

bench.’ Dear old Thomassina. She 

means well. 

 
‘A REMARKABLE BOOK FOR SUCH A SMALL PRICE’

 
Over 50,000 delighted readers from 
around the world have already bought 
this beautifully-written and illustrated 
hardback book. 
 
Our files are bursting with letters from 
confirmed fans (of all ages) who 
tell us how much they have enjoyed 
Alice’s Diary. 
 
Alice’s Diary can be yours for only £9.99. 
Such a remarkable book for 
such a small price. But we warn you: 
when you see it you may not want to give 
it away! An absolute must for all cat and 
animal lovers. 
Guaranteed to give more joy and 
laughter than almost any other present 
you can choose.  

 Over 51,000 copies sold.
 

     ONLY 
               ₤9.99 
 
P.S. We promise to give you a full refund if you are not happy with your 
purchase. Just as long as you return the book in good condition within 
30 days. 
 
 
 
 

1p 24 Wie worden er in de tekst bedoeld met ‘the Uprights’?  
 

1p 25 Wat is het meest verbazingwekkend aan de kat Alice, zoals ze in dit deel van 
het boek gepresenteerd wordt? 
 

1p 26 “‘You need … garden bench.’” said Thomassina. (in de tekst van ‘Wednesday 
August 5th’) 
Which effect does this piece of advice have on Alice? 
A She does not think it helps. 
B She feels Thomassina really understands her. 
C She finds peace of mind. 
D She knows exactly what to do now. 
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Tekst 11 

 
1p 27 Jij en je vriend(in) zoeken in Edinburgh een tweepersoonskamer voor weinig 

geld, maar wél met luxe. 
 Welk hostel kun je dan het best kiezen? 

Schrijf het nummer op. 
 
 

1 DURNESS 
Smoo, Lairg, Sutherland, IV27 4OA  
Tel: 0870 004 1113 
Cliff top location with sandy beaches and Smoo Cave 
within easy reach. Wonderful scenery, a great place to 
escape to. 
OPEN I8/03 - 01/10 
Junior £8.00 / Senior £10.50 
 
 
 

2 EDAY 
Eday Community Association, London Bay, Eday, 
Orkney, KWH 2AB 
Tel: 0185 7622206 
One of the Orkney Isles, Eday boasts many archeological 
sites, bird and nature watching. Well worth a visit. 
OPEN 01/04 - 30/09 
Junior £7.00 / Senior £8.00 
 
 
 

 
 

3 INTERNATIONAL: Kincard’s Court, Guthrie Street, Edinburgh 
Tel: 0870 004 1117 
All single rooms, close to the action. Just minutes from the Royal Mile and 
Waverley Station. Very comfortable rooms, top quality.  
OPEN ALL YEAR 
Junior £10.00 - £14.00 / Senior £13.00 - £14.75 
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4 EDINBURGH 

7/8 Park Terrace, Edinburgh, EH3 6BY  
Tel: 0870 004 1119 
Fully refurbished hostel in the heart of the historic West 
End. It offers great value, quality accommodation and has 
been awarded 4 stars by VisitScotland. All double rooms 
are en suite and have great, self-catering facilities. 
‘…feels more like a hotel than a hostel … a great place to stay.’  Scotland The 
Best 
OPEN ALL YEAR 
Junior £10.00 - £14.00 / Senior £13.00 - £14.75 
 
 
 

5 EDINBURGH Bruntsfield 
7 Bruntsfield Cres, Edinburgh, EH10 4EZ 
Tel: 0870 004 1114 
Peaceful situation in our buzzing capital city with views over 
the castle. Ideal base for backpackers. 
‘Attractive location overlooking Bruntsfield Links.’ Lonely 
Planet 
OPEN ALL YEAR 
Junior £11.00 - £20.00 / Senior £12.50 - £20.00 
 
 
 

6 EDINBURGH Eglinton 
18 Eglinton Cres, Edinburgh, EH12 5DD  
Tel: 0870 004 1116 
Town house packed full of character in the famous New Town 
area, close to Haymarket Station. Awarded 2 stars by 
VisitScotland. 
‘From the stained glass over the main door to the tartan and wood entrance 
foyer, you know you’re not in a typical Hostel.’ Scotland The Best 
OPEN ALL YEAR 
Junior £11.00 - £20.00 / Senior £12.50 - £20.00 
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Tekst 12 

 
1p 28 Wat is er zo bijzonder aan dit horloge? 

A Het heeft een batterij die een leven lang meegaat. 
B Het kan geleverd worden met een eeuwigdurende kalender. 
C Het kan ook op zonne-energie lopen. 
D Het laat een waarschuwing horen als je te diep onder water gaat. 
E Het wordt opgeladen door beweging. 
 

Telegraph offer 
 

Pulsar Watch 
Save 50% on the price
 
This handsome Pulsar 
watch from the Seiko 
Corporation features kinetic 
technology that transforms 
movement into electricity 
which is then stored and 
used to power the watch. 
No battery is required and 
normal everyday wear will 
produce the energy needed 
to run the precision 
movement. The watch has 
an understated charcoal grey dial, clear 
hour, minute and second hands, batten 
and numeric markers and magnified 

 
date window. It also has a 
Lumibrite dial with hands and 
markers that are charged by 
light to appear illuminated at 
night. Water resistant to 30 
metres, it has a black padded 
leather strap with contrasting 
stitching and a stainless steel 
screwdown casing. The 
Pulsar Kinetic Watch is on 
offer to readers for just 
£49.99, saving £50 on the 

recommended price of £99.99.

 
Call 0845 166 4272 or visit www.shop.telegraph.co.uk/tt1509 

Please send me   Qty   Cost
Name

Kinetic Watch @ £49.99
Address

I enclose my crossed cheque/postal order (address on back) made
payable to Telegraph Offer TT1509 or debit my
Mastercard/Visa/Delta/Switch/Maestro account with   £

My card number is

Postcode

Start date Expiry date Issue no Telephone*

E-mail*
Signature Date

Please send to: Telegraph Offer TT1509, PO Box 501, 
Leicester LE94 OAA

 

ONLY 

£49.99 
inc p&p 
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Schrijfopdracht 

 

13p 29 Inleiding 
Je had de advertentie van tekst 10 al eerder in The Daily Telegraph gelezen. Je 
bent een echte kattenliefhebber en jullie hebben thuis twee katten, daarom wilde 
je dit boek graag lezen. Het leek je altijd al leuk om erachter te komen hoe 
katten de wereld om zich heen zien.  
Je dacht dat het geen probleem zou zijn om het boek in het Engels te lezen. De 
twee afgedrukte pagina’s uit het boek die in de advertentie staan, kon je goed 
begrijpen. Omdat je het boek mocht terugsturen als het tegenviel, met een ‘niet 
goed, geld terug’-garantie, besloot je het te bestellen.  
Je hebt het boek net binnengekregen en je bent direct begonnen met lezen, 
maar het Engels blijkt moeilijker te zijn dan je had verwacht. Er is te veel dat je 
niet snapt en daardoor is het, helaas, niet leuk om te lezen. 
Je besluit het boek terug te sturen en in een begeleidende brief te verwijzen 
naar de garantie. Het boek ziet er nog prima uit, dus je verwacht dat de uitgever 
zich aan zijn belofte (niet goed, geld terug) zal houden. Het adres is: Publishing 
House, Trinity Place, Barnstaple, Devon, EX32 9HG, UK  
 
Opdracht 
Schrijf de brief en gebruik de informatie uit de bovenstaande inleiding bij het 
uitwerken van de volgende punten: 
− Stel jezelf voor (naam, leeftijd, land). 
− Vertel waar je de advertentie van het boek hebt gelezen en  
− waarom je dacht dat dit boek echt iets voor jou zou zijn. 
− Vertel wat je graag over katten te weten wilt komen. 
− Leg uit waarom je dacht dat je het boek wel zou kunnen lezen en 
− maak een opmerking over het Engels in het boek waardoor dat niet lukt. 
− Zeg dat je het boek volgens de voorwaarden hebt teruggestuurd en 
− wat je nu van de uitgever verwacht. 
− Sluit de brief af met een passend slot. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Publishing House, de datum, de aanhef en 
de afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres en 
aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief 
links bovenaan de pagina.  
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels gebruikt 
hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of 
je alle (9) elementen van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets 
(zinvols) toevoegen, maar let op het aantal woorden. 
 
SUCCES! 
 
Let op: de laatste aanwijzing van dit examen staat op de volgende pagina.
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Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’ 
(let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk!) 
 
 
[adres afzender (je eigen adres!)]  
bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
[datum (Let op: de datum van vandaag!)]  
bijvoorbeeld: 
23 April 2011 
23rd April 2011 
April 23, 2011 
April 23rd, 2011 
 
 
[adres geadresseerde] 
Publishing House 
Trinity Place  
Barnstaple  
Devon  
EX32 9HG  
UK 
 

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. 

GT-0071-a-11-2-o* 
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Uitwerkbijlage 2 VMBO-GL en TL 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 

 Schrijfvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
Maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Schrijfopdracht 
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GT-0071-a-11-2-u1 

Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 

 Leesvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

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

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 4 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 5 ............................................................................................................................ 

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

 6 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 7 A B C D 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 8 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist 
 
 

Tekst 6 

 
 9 1    Shola Aleje ........................................................................................................ 

 
2    Corrine Burton .................................................................................................. 
 
3    Monique Wallace ............................................................................................... 
 
4    Jody McIntyre ................................................................................................... 
 
 

Tekst 7 

 
 10 A B C D 

 
 11 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist 
 

 12 A B C D 

 
 13 ............................................................................................................................ 

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

 14 A B C D 

 
 

 15 A B C D 
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Tekst 8 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D E 

 
 

Tekst 9 

 
 23 A B C 

 
 

Tekst 10 

 
 

 24 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 25 ........................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................ 
 

 26 A B C D 

 
 

Tekst 11 

 
 27 ............................................................................................................................ 

 
 

Tekst 12 

 
 28 A B C D E 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 

1 Regels voor de beoordeling 

 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 

2 Algemene regels 

 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 

3 Vakspecifieke regels 

 
Voor dit examen kunnen maximaal 44 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend.
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2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidopdrachten worden 4 
beoordelingscategorieën onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud 
en communicatieve effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de 
scorepunten. 

 
 

4 Beoordelingsmodel 

 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1 

 
 

Vraag Antwoord Scores

 
 1 A 

 
 

Tekst 2 

 
 2 maximumscore 1 

3 
 
 

Tekst 3 

 
 3 D 

 
 

Tekst 4 

 
 4 C 

 
 

Tekst 5 

 
 5 maximumscore 1 

over-zealous traffic wardens 
 
Opmerking 
Als er meer of minder wordt geciteerd, geen scorepunt toekennen. 
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 6 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
‘ww’ plus ‘het nummer(bord van de auto)/het kenteken/registratienummer 
sms’en (naar 60030)’ 
 
Opmerking 
Als één van de drie elementen ontbreekt, geen scorepunt toekennen. 
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier goed 2 
indien drie goed 1 
indien twee of minder goed  0 
 
 

Tekst 6 

 
 9 maximumscore 2 

1 e 
2 d 
3 b 
4 c 
 
indien vier goed 2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed  0 
 
 

Tekst 7 

 
 10 C 
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Vraag Antwoord Scores
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 11 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 1 
(but he also) attends mother and toddler clubs (with the youngest) 
 

 14 B 
 

 15 D  
 
 

Tekst 8 

 
 16 C 

 
 17 C 

 
 18 B 

 
 19 B 

 
 20 C 

 
 21 B 

 
 22 C 

 
 

Tekst 9 

 
 23 C 
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Tekst 10 

 
 24 maximumscore 1 

een antwoord met de volgende strekking: 
de mensen/(haar twee) baasjes/volwassenen 
 

 25 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Ze kan (een dagboek) schrijven/praten. / Ze kan gedachten op schrift 
zetten/verwoorden. 
 

 26 A 
 
 

Tekst 11 

 
 27 maximumscore 1 

4 
 
 

Tekst 12 

 
 28 E 

 
 

Schrijfopdracht 

 
 29 maximumscore 13 

 
(zie beoordelingsvoorschrift) 
 
Inhoudselementen: 
 
1 voorstellen: naam, leeftijd, land 
2 waar gelezen: advertentie in The Daily Telegraph/de krant 
3 reden waarom aantrekkelijk: kattenliefhebber/twee katten thuis 
4 wat je graag te weten wilt komen: hoe katten mensen en de wereld zien 
5 reden waarom je dacht het boek te kunnen lezen: 2 pagina’s makkelijk 

te volgen (en de rest niet) 
6 Engels moeilijker dan verwacht (daardoor niet (leuk om) te lezen) 
7 noemen (gebruikmaking) garantieregeling  
8 hoop uitspreken dat ze zich aan hun belofte (in de advertentie) houden 

/ dat ze het geld terug geven 
9 passend slot
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5 Inzenden scores 

 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de opdracht bij 
tekst 13 (de schrijfopdracht) achter de vraagnummers 29.1, 29.2, 29.3 en 29.4. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito. 
 
 

6 Bronvermeldingen 

 
tekst 5 The Voice 

tekst 6 The Guardian 

tekst 7 Telegraph Weekend 

tekst 8 The Times
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Beoordelingsvoorschrift 

 

Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 

Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
− het juist vermelden van 

adressen, datum, aanhef, 
slotgroet en naam. 

Beoordeel taalfouten in de 
uitwerking van de conventies bij 
taalgebruik. 

 
0 ft   1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig 
of communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. 
zinsbouw en woordgebruik 
meestal ernstiger/storender dan 
grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is 
maatgevend voor het gewicht van 
de fouten. 
NB Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke 
score is hier dus 
altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is 
terug te vinden. (Zie het 
overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
 9 elementen 2pt 
 8 elementen 1pt 
 7 of minder 0pt 
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Criterium Beoordelingstaak Scores 
Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer 

gericht schrijft, dus echt 
communiceert en niet ‘slechts’ 
de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt 
voor een samenhangend en 
goed lopend geheel, o.m. door 
correct gebruik van 
verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen 
voor een correcte indeling in 
alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op 
taalfouten. 
 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
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Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht 

 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB Het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting dient naast ‘Yours faithfully’, ‘Yours sincerely’, ‘Yours truly’ en ‘Sincerely 
yours’ ook ‘Kind regards’ goed gerekend te worden. Dit, omdat deze conventie in de 
Angelsaksische landen op verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, 
omdat deze steeds minder strikt wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting dient u het 
weglaten van de komma te laten passeren.  
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 23 april 2011. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘april’, zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
NB Indien een leerling een geheel andere brief schrijft dan gevraagd en/of de punten die 
in de brief verwerkt moeten worden niet volgens de opdracht uitwerkt, dienen géén 
scorepunten voor taalgebruik en communicatieve effectiviteit te worden toegekend. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
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communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
NB Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
NB Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr 
Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimenten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
   London 
   WC1N3XX 
   Great Britain 
 

Opdracht 

Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 

Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 

 

Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 

 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 

 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 minutes 
before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 

Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and 
a beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the 
travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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 GT-0071-a-10-1-o  

Examen VMBO-GL en TL 

2010 
1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 

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. 

tijdvak 1
woensdag 26 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 de ‘challenge’ die in deze advertentie genoemd wordt?  
A het grootste aantal sponsors werven voor een goed doel 
B in korte tijd een zware prestatie leveren 
C meedoen aan veeleisend wetenschappelijk onderzoek 
D zo goedkoop mogelijk door Groot-Brittannië reizen 
 
 
 
 
THREE PEAKS CHALLENGE 
 
Climb the three highest 
mountains in England, Scotland 
and Wales in 24 hours. 
Teams of 4 to 6 including driver. 
Are you up to the challenge? 
You will receive: 

• Paddington mascot 
• T-shirts 
• First Aid support 
• Full marshalling 
• Medals and trophies 

 
8 & 9 JULY 2010 
BEN NEVIS ▲ SCAFELL ▲
 SNOWDON ▲ 
 
For further information and an 
application form 

0845 408 2698 
events@actionforcharity.co.uk 
www.actionforcharity.co.uk 
The Three Peaks Challenge is 
managed by Action for Charity on behalf of Action Medical 
Research. 
 
Raising funds for Action Medical Research, the 
forward-thinking charity (Registered Charity No. 208701) 
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Tekst 2 
 

1p 2 Voor wie is deze advertentie in het blad Glamour vooral bedoeld? 
A alcoholisten die willen afkicken 
B brandweerlieden die niet roken en drinken 
C mensen die hun huis brandveilig willen maken 
D vrouwen die bij de brandweer willen werken 
 

 
 

GLAMOUR Recruitment 
 

 
 
 
   text on bottle: 

 
 
 
 
 

YOU LOOK AFTER YOURSELF LOOK OUT FOR OTHERS 
 

BECOME a firefighter. One more 
drink, one last cigarette. It could 
be one more fatal fire. So no 
matter how quickly we respond to 
an emergency, the best way of  
saving lives and securing homes 
is by promoting fire safety. That’s 
why firefighters today are not only 
physically fit; they have the ability 
to get through to people. 
Could you? For further 
information on Open Days for 
Women, please call  
Dawne Marks on 020 7587 6166 
or email dawne.marks@london-
fire.gov.uk  
Please quote Glamour. 

DRINKING CAN REDUCE 
YOUR LIFE EXPECTANCY 
TO SECONDS 
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Tekst 3 
 

1p 3 Over welk spel heeft de recensent, Rebecca Armstrong, het meest positieve 
oordeel? 
A Lara Croft Tomb Raider: legend 
B Guitar Hero 
C Aeon Flux 
D Ice Age 2: The Meltdown 
E Sonic Riders 
 
 
Computer games 
Reviewed by Rebecca Armstrong 
 
LARA CROFT TOMB RAIDER: LEGEND 
Publisher: Eidos Developer: Crystal 
Dynamics  
Price: £39.99-£49.99 
The first lady of action returns in Lara Croft 
Tomb Raider: Legend. The question is: are 
we glad to see her? Yes, even if her 
franchise is starting to get a little long in the 
tooth.  
The first thing that’s striking about Legend is how good it looks but only if your 
computer is ‘top’. The graphics have really been given a shot in the arm and the 
environments look lush and verdant. Lara’s array of weaponry has also been 
beefed up, but don’t expect this to make life much easier – the game’s 
developers have made sure that both platforms and puzzles are as taxing as 
ever. Neither is it all archaeological action. Its ‘modern’ levels allow Ms Croft to 
wreak havoc in cities such as Tokyo. On the whole, this is an enjoyable return to 
form. 

 
GUITAR HERO 
Publisher: RedOctane Developer: Hermonix 
Price: £49.99 
If karaoke games leave you cold and dance 
mats prove a bit on the strenuous side for you, 
check out Guitar Hero, in which you can air-
guitar along to a relentlessly rocking 
soundtrack, covering classics from “Ace of 

Spades” and “I Love Rock ‘n’ Roll” to “Killer Queen” and “Smoke on the Water”. 
The game comes with its own plastic guitar, which has strum function and key 
buttons. Thrashing it soon begins to feel totally natural. To give the game some 
kind of narrative, players must work their way up from tiny gigs in dingy bars to 
stadium concerts depending on their skill and success. Guitar Hero marries an 
excellent idea with a format that really works. It’s fabulous; you owe it to yourself 
to buy this game.
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AEON FLUX 
Publisher: THQ Developer: Terminal Reality 
Price £29.99 
The film Aeon flux received a drubbing at the 
hands of critics, but the game manages to 
inject some of the cult appeal and action of 
the original MTV cartoon series. Players take 
on the role of the slinky agent Ms Flux, who is 

blessed with kick-ass abilities and a handy arsenal of shooters. Divided into 
episodic levels, the game pays no heed to constraints of coherency or narrative. 
Sometimes this works, but mostly it doesn’t. It resembles the recent Prince of 
Persia and Metroid titles, but it doesn’t quite match either of them. 
 
ICE AGE 2: THE MELTDOWN 
Publisher: Vivendi Developer Eurocon  
Price: £39.99 
Vivendi should be congratulated on creating a 
movie tie-in game for children that’s fun to 
look at and fun to play – no mean feat 
considering the glut of mediocre film games. 
Ice Age 2: the Meltdown is a conventional 
platformer, and it seldom deviates from a well-
trodden path. But it still has a lot of charm. Players must help the main 
characters escape from floodwaters that threaten to drown their valley. They all 
look great and the original film’s voice actors are used. But you do have to like 
the film to love the game. 
 

SONIC RIDERS 
Publisher: Sega Developer: In-house  
Price: £34.99 
This isn’t the first racing game that high-
speed hedgehog Sonic has appeared in, 
and despite his swift ways, previous titles 
haven’t set the gaming world alight. Sonic 
Riders comes closer to success, but there 
are still some sticky moments. It plays like a 

mix of SSX and WipEout, and while speed is important, players have to watch 
their air monitor (Sonic and pals are racing on hover boards rather than four-
wheel drives) and take regular pit stops. It’s a nice idea, but the tracks fail to 
impress and the controls err towards the unruly. 
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Tekst 4 
 
Denmark is the world’s happiest country – official 

 
For those who think a tropical 
island paradise or a Beverly Hills 
mansion is the ultimate key to 
contentment, think again. The 
happiest place in the world is, 5 
according to sociologists, far closer 
to home. 

In a new study aimed at 
charting each country’s levels of 
happiness, Denmark has scored top 10 
marks, followed closely by 
Switzerland, Austria and Ireland. 
Britain came 41st, 18 places behind 
the United States. 

The study, conducted by the 15 
University of Leicester, compiled 
data from 178 countries and 100 
global studies to map happiness 
across the world and found that 
countries with good access to 20 
healthcare and education came out 
on top. 

The report’s author, Adrian 
White, said the results showed that 
people in the West should realise 25 
how lucky they were. “The current 
obsession in the West about how 
unhappy we are really needs a 
reality check,” he said. “I think one 
of the most destructive myths is 30 
that people in intense poverty are 
actually happy. Because if you 
believe that, why should you do 
anything?” 
 Most of Africa and the former 35 
Soviet republics scored worst. 
Burundi, Zimbabwe and the 
Democratic Republic of Congo 
were the world’s least happy 
places. 40 

 
 

 However the report did    5   . 
The tiny Himalayan nation of 
Bhutan, ruled by an authoritarian 
monarch, unexpectedly came 
eighth, while well-off nations such 45 
as Japan and France languished at 
90th and 62nd respectively. 
Benjamin Holst, a Danish 
journalist, said that Denmark’s 
high suicide rate – the second 50 
worst in Europe – and a recent rise 
in xenophobia1) should make 
people question just how content 
Danes were. 
 “I’m not sure about these 55 
studies and I really wonder about 
the suicide rates in Denmark,” he 
said. “I mean is it that we’re so 
happy we kill ourselves? I really 
wonder about that.” 60 
 

On top of the world 
1 Denmark 6 Finland 
2 Switzerland 7 Sweden 
3 Austria 8 Bhutan 
4 Ireland 9 Brunei 
5 Bahamas 10 Canada 

By Jerome Taylor 

noot 1 xenophobia: angst voor vreemdelingen 
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1p 4 How does the writer introduce the subject of the article in lines 1-14? 
He introduces it by 
A asking a question. 
B expressing his opinion. 
C making a statement. 
D telling a joke. 
 

1p 5 Kies bij    5    in regel 41 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A cause a lot of anxiety 
B contain some surprises 
C not bring any new facts 
D not reflect the truth 
 

2p 6 Op welke twee punten scoren de ‘gelukkigste landen’ hoog volgens het rapport? 
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Tekst 5 
 

Farmers forced out so the lions can roam free 
 
By David Blair, in Macavene 
 

1 In the floodplain of the Olifants river, 
green shoots of maize grow as if by a 
miracle in an immensely dry expanse 
of bush. 

2  These precious fields, watered all 
the year round, make the people of 
Macavene village in Mozambique 
dependent on no one but themselves. 

3  Yet thanks to the creation of one of 
Africa’s biggest game parks, they will 
soon have to abandon the floodplain 
for new homes in a dry region. There, 
if drought strikes, they will need 
western food aid. 

4  Macavene and seven other villages 
find themselves inside the new Great 
Limpopo Transfrontier Park. For the 
first time in generations, Africa is 
expanding the area of wilderness 
roamed by elephant, lion and 
buffalo.The steady invasion of human 
beings into the habitat of wildlife is, for 
once, being    8   . 

5  This vast conservation area, soon 
due for an official opening, will span 
three countries and cover 14,000 
square miles – almost twice the size of 
Wales. 

6  By removing all boundary fences, 
South Africa’s Kruger National Park 
will merge with a new reserve in 
neighbouring Mozambique and with 
Gonarezhou Park in Zimbabwe. 

7  Today, 6,000 Mozambicans live 
inside the park. All will be uprooted, 
turning over land they have cultivated  
for generations to herds of wildlife. 
They have agreed to move and 
compensation will be paid.    9   , they 
are quietly dissatisfied. 

8  “Our wish of course is to stay here. 
This is our land, we know this place, 

we were born here,” said Julio 
Mongue, who has lived in Macavene 
for all of his 59 years. 

9  Every day Mr Mongue and his wife 
Salmina tend their fields in the 
floodplain, helped by their six 
daughters and four sons. In a dry 
region, they can feed themselves even 
if the rains fail. “These fields are the 
most important treasure here,” said Mr 
Mongue. 

10  “But in the place where we are 
going to move, we will need the rain. In 
the years of drought, we will suffer.” 

11  Whenever the rains fail, millions of 
Mozambicans are kept alive by the 
World Food Programme. Their 
dependence on handouts is a key 
barrier to the country’s development. 
The Limpopo Park may only make this 
worse. 

12  Mozambique is already one of the 
world’s poorest countries and few 
areas have enough land or water to 
accept families resettled from the park. 

13  “We have been asked to move to 
the Chinhangane area,” he said, “but 
the owners of that land are refusing to 
accept us. They say there is no room 
and no water for us. It’s up to the park  

Julio Mongue and his wife Salmina face 
an uncertain future 
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authorities to sort it out.” But the clock 
is ticking.  

14  Mr Mongue and his family live  
barely 25 miles from the Kruger Park.  
All that stands between them and 
2,000 lions, 1,000 leopards and 14,000 
elephants is the Kruger’s reinforced 
boundary fence. 

15  Once that is removed, game will 
overrun Mr Mongue’s fields. Already, 
elephants have ruined crops nearby. 
People in Macavene say leopards 
killed two cows a fortnight ago. “The 
government values animals more than 
us,” said Enoque Cossa, 22. “If nothing 
is done for us, the foreign tourists are 
going to benefit more than we will.” 

 
 

1p 7 What is made clear in paragraphs 1-3 about the inhabitants of the Macavene 
village? 
A Their fields get too little water because of the bush. 
B Their independence is threatened. 
C They are hard-working people who love wildlife. 
D They are helping to design a very important game park. 
 

1p 8 Kies bij    8    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A applauded 
B helped along 
C turned around 
D witnessed 
 

1p 9 Kies bij    9    in alinea 7 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A After all 
B At least 
C Even so 
 

3p 10 Welke problemen staan de familie Mongue te wachten volgens de alinea’s 9 tot 
en met 15? 
Omcirkel in je uitwerkbijlage achter elk nummer of het probleem ‘wel genoemd’ 
of ‘niet genoemd’ wordt. 
1 Ze kunnen honger gaan lijden in hun nieuwe woongebied. 
2 Zij zullen voedsel moeten verbouwen voor het World Food Programme. 
3 Ze zullen niet geaccepteerd worden door de mensen die al wonen in het 

nieuwe gebied. 
4 Wilde dieren bedreigen hun vee en hun akkers nu al. 
5 Ze moeten bij het onderhoud van de hekken in het park gaan helpen. 
6 Ze zijn bang dat de toeristen hen zullen gaan lastig vallen. 
 

1p 11 “The Limpopo Park may only make this worse.” (alinea 11) 
 Welke woorden uit alinea 11 kun je in plaats van het woord ‘this’ zetten? 

Schrijf de woorden over in je uitwerkbijlage. 
 

1p 12 “But the clock is ticking.” (alinea 13) 
 Leg kort uit wat de schrijver hiermee bedoelt te zeggen. 

Let op: voor alleen een vertaling wordt geen scorepunt toegekend.
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Tekst 6 
 

1p 13 Het Casio horloge in de advertentie van The Sunday Times is 
A een cadeau voor nieuwe abonnees. 
B een gewild verzamelobject. 
C een prijs voor de snelste inzenders van de bon. 
D een speciale aanbieding. 
 
 

Solar powered Atomic Casio watch 
£99.95 rrp £199.95 incl. free p&p 
Accurate to within one second in a million 
years 
 
Brand leader Casio offers readers the perfect 
combination of solar power, radio controlled technology 
and an incredible £100 saving off the regular retail price. 
Features include five daily alarms, 1/100 second 
stopwatch, world time, 10ATM (100metres) 
water-resistance, electroluminescent backlight, stainless 
steel case, strap and solar-powered technology. 
This superb timepiece automatically receives the time and date from the British 
Telecom transmitter at Rugby and from Mainflingen, Germany, which have 
transmission ranges of approximately 900 miles each. So not only will this watch 
self-adjust for summer and winter in the UK, it can also be set to automatically 
adjust to central European time. (The time can be set manually if required.) 
Stocks are strictly limited. 
Model: WVA-510DU 2AVER 
THE SUNDAY TIMES DIRECT Solar Casio watch offer. 
Send this coupon and remittance to: THE SUNDAY TIMES DIRECT Solar Casio 
watch offer JH 266, Euro House, Sittingbourne. Kent. ME10 3US
 
ITEM QTY PRICE TOTAL 
Solar Casio 
watch, SAVE 
£100 

 £99.95  

  TOTAL  
I enclose a cheque/postal order(s) made 
payable to: 
THE SUNDAY TIMES DIRECT Solar 
Casio watch offer JH 266 
Value £ ________________________________  
Please write name and address on back of 
all cheques. 
Or please debit my Switch/Maestro or 
Visa/MasterCard: 
_______________________________________  
Start date___  Expiry date____  Issue 
no_________  

Signature_____________________________  
 

Mr  Mrs  Miss  Ms  Other_________  
First name ______________  Initial _______  
Surname _____________________________  
Address ______________________________  
________________  Postcode___________  

DOB (dd/mm/yy) _______________________  
Daytime contact number_________________  
Mobile phone number ___________________  
E-mail ____________ @ ________________  
Offer available in the UK only. Allow 21 
days for delivery. If dissatisfied, please 
return goods within seven days for a full 
refund. No claims for loss in transit can be 
made after 60 days. Offer is subject to 
availability. 

To order, call 0871 590 5902 
quoting JH 266
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Tekst 7 
 

1p 14 Je hebt met een aantal mensen een caravan gehuurd. Jij wilt gaan koken. Je 
hebt de gasfles gecontroleerd; die is vol, maar je krijgt het gas niet aan. 

 Wat moet je dan doen volgens de tekst? 
 

 

Operating Instructions for 
use 

in your caravan 
Please find below some useful points to take note of when in 

your caravan. 

 
 
Fridges 
 
Please check that the fridge is switched on at all wall sockets before placing your 
food items inside. 
 
Gas 
 
Should you require a replacement gas bottle if your supply has run out, please 
call into Reception or call 01289 381333 during the day or Park Patrol after 
hours on 07850 381614. 
Please note: ensure the lid on your gas cooker is pushed back as far as it can go, 
as there is a safety device fitted to it which will prevent the gas from coming 
through if the lid is not back far enough. 
 
Heaters 
 
Extra heating is provided as standard in Gold Olympic caravans only. To operate 
the heating please follow the instructions below: 
Gas Central Heating Radiators – these will be operated by a timer on the 
main boiler. There may also be an additional thermostat in the lounge or hallway 
(similar to what you would have at home), turn the thermostat until you feel it 
click, this will then turn on the heating. 
Electric Panel Heaters – these are operated by a timer control panel which 
you will find in either a bedroom cupboard, hallway or boiler cupboard. You are 
looking for a white box with two buttons on – ‘Start’ & ‘Cancel’, once located 
press ‘Start’ & the heaters will come on for 4 – 6 hours. If the heaters have 
individual switches as well, switch on those that you require. 
 

After following the above instructions, if you have any queries 
please pop into Reception or call on 01289 381333 or after 

hours on 07850 381614. 
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Tekst 8 
 

With a pong1) in my art  
 

Is it possible to bottle nostalgia? Paul Wilkinson sniffs out a man with a 
remarkable nose for business - recreating atmospheric smells for shops, 
museums and visitor centres 
 

ow many times have we 
wished we could package 
that unique aroma of sea 
air or the smell of newly-

mown grass? Frank Knight has done 
exactly that. In fact, he can recreate the 
scent of just about anything, from 
sweet peas to sweaty socks. 

2  Knight is the man behind the waft 
of fresh bread at your supermarket 
bakery and the musty dungeon effluvia 
of a millennium of history at Warwick 
Castle. “Retailers have taken smells out 
of shops by packaging everything,” 
says Knight, 58. “We are accused of 
tempting people to buy products, but 
it’s about putting back the smells we 
have lost.” 

3  “Smell is a very important sense,” 
says Knight. “Without it, most animals 
would not survive. It’s a very powerful 
sense, too. A smell will stay in your 
mind for a long time, yet it is hard to 
describe. You ask anyone to give you a 
description of something and they 
rarely tell you about the smell.” 

4  His company, Dale Air, was 
launched 30 years ago by Fred Dale, a 
former business associate. He sold air 
fresheners, designed to mask 
boarding-house pongs with artificial 
fragrances such as Spring Fresh, to 
Blackpool landladies.  

5  By chance, Fred met the people 
behind the Jorvik Centre, a tourist 
attraction in York, which was planning 
to break the mould of visitor 
attractions with a brilliant new 
interpretation of the Viking settlement 

beneath the city. Knight recalls: “They 
asked him, ‘If you can make nice 
smells, why can’t you make us some 
bad ones, too?’ He produced the smell 
of the midden2) for them. It was the 
first time a scent had been used in that 
way. In visitor attractions, we    17   .” 

6  The business, which Knight took 
sole control of seven years ago, now 
supplies heritage centres around the 
world. The Natural History Museum in 
London asked him to create “dinosaur 
breath” – a combination of rotting 
meat and septic wounds – for its 
working model of Tyrannosaurus Rex. 
In the New Zealand city of Auckland, a 
recreation of Captain Scott’s Antarctic 
base for his attempt on the South Pole 

H 1 

Scent packing: Frank Knight at work on 
one of his creations, which include the 
smell of a midden for the Jorvik Viking 
Centre (below) in York 
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has the smell of pack ponies and 
leather harnesses.  

7  Knight was even asked to speculate 
on the aroma of an Egyptian mummy 
for a display in a Swedish castle. 
“Apparently, in the Middle Ages 
mummies were regarded as protection 
against the Black Death,” he says. 
“I did a lot of research on the internet, 
looking at embalming chemicals and 
the perfumes and creams they used to 
wash down the body. 

8     19    we created a very eerie 
smell. My wife Linda does not like it at 
all. There is a smell of death about it.” 

9  Recipes for his 400-plus aromas 
are a trade secret,    20     I am allowed 
to see his mixing room; it is like a mad 
scientist’s laboratory, with shelves of 
bottled ingredients that have names 
such as de-palatinol A (a crucial 
constituent of coffee) and di-propylene 
glycol (the oil that carries the aroma). 

10  Some smells are easy to create, 
others are not. “I can do you a really 
good cappuccino, but straight black 
coffee is the most difficult to 

replicate,” says Knight. “The other 
tough one is bread. We do have a bread 
smell, but I don’t think it’s perfect. A 
lot of people buy it, though, and are 
happy.” 

11  Among his failures was North Sea 
oil. The smell was convincing enough, 
but health and safety officials, who 
check all his concoctions, said that it 
was potentially soporific. 

12  Now Knight is branching out into 
the retail trade, impregnating pads 
inside cubes similar to the one on my 
desk. On your next visit to a souvenir 
shop, you may well be able to buy the 
essence of the place you have just been 
to. It will sell for about £3 and last for 
up to a year. 

13  Knight also does presentation 
boxes of four aromas. His soccer set 
comprises: Pitch – a hint of earth; 
Trophy Room – the polish of display 
cabinets; Changing Room – a whoosh 
of liniment; and Half Time – the smell 
of pies. Hmm, I can now smell them 
whenever I like. 

 
Jorvik Centre, www.jorvik-vikingcentre.co.uk (01904 543403) 
National Railway Museum, www.nrm.org.uk (01904621261)  
Yorkshire Tourist Board, www.yorkshirevisitor.com

 

 
 

1p 15 Frank Knight krijgt soms negatieve opmerkingen over zijn werk. Met welk deel 
van de zin in de alinea’s 1 tot en met 3 spreekt hij die opmerkingen tegen? 
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van het deel van de zin over. 
 

1p 16 Welke bewering is niet ‘juist’ te noemen op grond van alinea 3? 
A Geur blijft lang in het geheugen hangen. 
B Geur is van levensbelang voor dieren. 
C Het is lastig om een geur te beschrijven. 
D Ruiken is belangrijker dan zien. 
 
 

noot 1 pong: an unpleasant smell 
noot 2 midden: a pile of waste matter / een mesthoop 
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1p 17 Kies bij    17    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A have added another aspect 
B have offered a new location 
C have solved some problems 
D have tried to avoid real odours 
 

1p 18 “The business” (begin alinea 6) 
Which business is meant here? 
A Dale Air 
B the Jorvik Centre 
C the National History Museum 
D Spring Fresh 
 

1p 19 Kies bij    19    in alinea 8 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A For example 
B In addition 
C In the end 
D Meanwhile 
 

1p 20 Kies bij    20    in alinea 9 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A and  
B but 
C for 
D so 
 

1p 21 Niet alle geuren die Knight maakt, komen in de verkoop.  
 Waaruit blijkt dit? 

Schrijf het nummer van de alinea op waaruit dit blijkt.  
 

1p 22 What can be concluded about the writer of the article from the last paragraph?  
A He himself has one of the gift sets. 
B He prefers artificial aromas to the real ones. 
C He was having a piece of apple pie while writing the article. 
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Tekst 9  
 

1p 23 Wat zou men kunnen afleiden uit deze cartoon?  
De vrouw in de cartoon is bang voor 
A contact met onverzorgde types. 
B het vergaan van de wereld. 
C het verlies van klanten. 

 
 

Tekst 10 
 

1p 24 Wat  was de reden dat de 82-jarige dame gevraagd werd haar hoed in de pub af 
te zetten? 
A De gezichten van de gasten moesten zichtbaar zijn. 
B De hoed zag er vies en onsmakelijk uit. 
C Het bedienend personeel kon er niet goed langs. 
D Het materiaal van de hoed was brandgevaarlijk. 
 
 
Hell-raiser of the week 
 
An 82-year-old woman has been asked to remove her hat while having lunch in 
a pub in case she posed a security risk, it was reported last week. Betty 
Wilbraham stopped for lunch at the Hereward in Ely, Cambridgeshire. When she 
ordered her food, she was told it was a ‘hatless pub’. Licensee Tony Love told 
The Daily Mail: “Mrs Wilbraham does not understand that the world is changing. 
It’s all to do with the Closed Circuit TV. We cannot be seen to be discriminating 
between the youths and the elderly people.” 

EH… 
WOULD YOU 

MIND MOVING 
JUST A LITTLE 

FURTHER DOWN 
THE ROAD! 

THE 
END IS 
NIGH!

CREDIT 
UNION 
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Tekst 11 
 

 ‘X Factor’ auditions for buskers1)
 

 
By Victoria Thake 
 

1 Buskers will be made to appear in 
an X Factor-style audition before 
being allowed to perform in a city 
centre. 

2  Nottingham City Council has 
decided to introduce the 
elimination process in an attempt 
to improve the quality of street 
entertainment in the main square 
to the benefit of the general public. 
Budding performers will have to 
prove their talent to a panel of 
judges before being issued special 
permits which allow them to busk 
in one of six designated spots. 

3  Baljit Thandi, of the city centre 
management team, said: “We are 
looking to introduce the scheme 
from the end of January and we 
hope to attract street performers 
with genuine talent who will 
   25   .” 

4 The council came up with the idea 
after complaints from retailers and 
members of the public about pushy 
beggars masquerading as buskers.  
 

 It is thought many beggars ignore 
vagrancy laws and avoid arrest by 
   26   . 

5  Under the new scheme, 
anyone caught performing in the 
city centre without a permit, or 
outside of the designated 
performance areas, will be moved 
on by street wardens or police. 

6  “The audition panel will consist 
of city centre employees and 
members of the public so we get a 
good idea of what is appreciated 
and what isn’t,” Ms Thandi said. 
“That way, rather than a nuisance, 
buskers can become a tourist 
attraction.” 

 

 
 

noot 1 busker: straatmuzikant 
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1p 25 Kies bij    25    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A be sent off to the suburbs 
B enrich the shopping experience 
C not be too expensive 
D support the other performers 
 

1p 26 Kies bij    26   in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A behaving like shoppers 
B being a nuisance 
C posing as street performers 
D showing their permits 
 

1p 27 Ms Thandi beschrijft in de laatste alinea twee keer het imago van de 
straatmuzikant.  

 Welke benaming gebruikt ze voor hoe het imago was en welke voor hoe het 
imago moet gaan worden?  
Schrijf de twee woorden in de juiste volgorde over in je uitwerkbijlage.  
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Tekst 12 
 

1p 28 De BBC verzorgt nog niet zo heel lang rondleidingen.  
 Uit welke zin blijkt dat?  

Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van deze zin over in je 
uitwerkbijlage. 
 

1p 29 Waaruit blijkt de kwaliteit van de BBC-tour? 
Schrijf een woord/woorden over in je uitwerkbijlage. 
 

BBC TELEVISION CENTRE TOURS 
Tours of BBC Television Centre give you an insight into the world of BBC 
Television. What goes on behind the gates at Shepherd’s Bush has been one of 
the best kept secrets for over 40 years but the secret is now out. The BBC is 
keen to welcome visitors into its heart to celebrate the history, the here and now, 
and the digital future of BBC Television. 
 
On the award-winning tour of BBC Television Centre you will see what happens 
within the most famous TV headquarters in the world. Thousands of 
programmes are produced here every year, including favourites such as Top of 
the Pops, Friday Night with Jonathan Ross, Little Britain and Strictly Come 
Dancing. On your tour you are likely to see into studios, visit BBC News, go into 
a dressing room and have a play in our interactive studio. A team of well-
informed guides will show you famous landmarks at BBC Television Centre and 
make sure you get to see the most entertaining areas available.  
 
Please note that BBC Television Centre is a working building and some of 
the programmes only record at certain times of the year or on certain days, 
so we cannot guarantee what or who you will see on the day of your visit. 
No two tours are ever the same, and some days are busier than others. 
 
If you are interested in one of our tours* or would like to make inquiries, please 
write to: 
Jimmy Kane, BBC Television Centre, Wood Lane, London W12 7R, England  
*Please note that all tours are English spoken.
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Schrijfopdracht 
 

13p 30 Inleiding  
Je docent Engels geeft je een foldertje over de BBC (zie tekst 12), waarin je 
leest dat het mogelijk is om een rondleiding door de BBC-televisiestudio’s in 
Londen te maken. Het bijwonen van opnames van populaire tv-programma’s lijkt 
je heel erg leuk. Je kent de programma’s die genoemd worden niet allemaal, 
maar iets van muziek of humor is altijd goed. 
In de eerste week van juni gaan jullie met een groep van dertig leerlingen en 
vier docenten een paar dagen naar Londen om het eind van de examenperiode 
te vieren. Je vraagt aan je docent Engels of deze rondleiding in het programma 
is in te passen. Die vindt het een goed idee en vraagt of jij, voordat er definitief 
geboekt kan worden, een brief schrijft waarin je om informatie vraagt en 
informeert naar korting voor groepen. Gebruik je eigen adres als afzender. 
Richt je brief aan: Jimmy Kane, BBC Television Centre, Wood Lane, London 
W12 7R, England 
 
Opdracht 
Schrijf de brief aan het in de advertentie genoemde adres en gebruik de 
informatie uit de inleiding bij het uitwerken van de volgende punten: 
− Stel jezelf voor (naam, leeftijd, jongen/meisje, land). 
− Schrijf hoe je aan de folder komt die je gelezen hebt. 
− Vertel met wie je naar Londen gaat, hoeveel personen dat zijn 
− en waarom jullie gaan. 
− Noem de periode waarin jullie naar Londen gaan. 
− Vraag naar de mogelijkheid om een rondleiding te boeken. 
− Vraag of jullie bij een opname van een programma aanwezig kunnen zijn. 
− Vraag naar de totale kosten en kortingsmogelijkheid. 
− Vraag in je slotzin om een snelle reactie.  
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van de BBC, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. (Om je te helpen staat hierna een lijstje met voorbeelden van 
adresconventies.) 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres en 
aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief 
links bovenaan de pagina. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels gebruikt 
hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of 
je alle (9) elementen van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets 
(zinvols) toevoegen, maar let op het aantal woorden. 
 
SUCCES! 
 
Let op: de laatste aanwijzing bij deze opdracht staat op de volgende 
pagina. 
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Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’ 
(let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk!) 
 
 
[adres afzender (je eigen adres!)]  
bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
[datum (Let op: de datum van vandaag!)]  
bijvoorbeeld: 
23 April 2010 
23rd April 2010 
April 23, 2010 
April 23rd, 2010 
 
 
[adres geadresseerde] 
Jimmy Kane 
BBC Television Centre 
Wood Lane 
London  
W12 7R 
England 
 
 
 
 
 

einde  GT-0071-a-10-1-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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Uitwerkbijlage 2 VMBO-GL en TL 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 Schrijfvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
Maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Schrijfopdracht 
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 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  GT-0071-a-10-1-u2* 
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Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 Leesvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
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 
 

 1 A B C D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C D 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C D E 
 
 

Tekst 4 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
 

Tekst 5 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 10 Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’. 
1 wel genoemd  niet genoemd 
 
2 wel genoemd  niet genoemd 
 
3 wel genoemd  niet genoemd 
 
4 wel genoemd  niet genoemd 
 
5 wel genoemd  niet genoemd 
 
6 wel genoemd  niet genoemd 
 
 

 11 ............................................................................................................................ 
 

 12 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 6 
 

 13 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 14 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 8 
 

 15 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
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 20 A B C D 
 

 21 ............................................................................................................................ 
 

 22 A B C 
 
 

Tekst 9 
 

 23 A B C 
 
 

Tekst 10 
 

 24 A B C D 
 
 

Tekst 11 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
 

 27 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
 

Tekst 12 
 

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

 29 ............................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

GT-0071-a-10-1-u1* 

Pagina: 1008Voor 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).



 GT-0071-a-10-1-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2010 
tijdvak 1  

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidopdrachten worden 4 
beoordelingscategorieën onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud 
en communicatieve effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de 
scorepunten. 
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• 1 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 B 
 
 

Tekst 2 
 

 2 D 
 
 

Tekst 3 
 

 3 B 
 
 

Tekst 4 
 

 4 C 
 

 5 B 
 

 6 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking:  
(makkelijk toegang tot): 
• gezondheidszorg  1 
 onderwijs 
 
 

Tekst 5 
 

 7 B 
 

 8 C 
 

 9 C 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 10 maximumscore 3 
1 wel genoemd 
2 niet genoemd 
3 wel genoemd 
4 wel genoemd 
5 niet genoemd 
6 niet genoemd 
 
Indien zes goed 3 
Indien vijf goed 2 
Indien vier goed 1 
Indien drie of minder goed 0 
 

 11 maximumscore 1 
(their) dependence on handouts 
 
Opmerking 
Het is acceptabel als alleen het antwoord ‘dependence’ gegeven wordt.  
 

 12 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking:  
er is haast/bijna geen tijd meer 
men moet opschieten (met verhuizen) 
 
Opmerking 
Voor alleen een (bijna letterlijke) vertaling van de zin geen scorepunt 
toekennen. 
 
 

Tekst 6 
 

 13 D 
 
 

Tekst 7 
 

 14 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
controleren of/kijken of/zorgen dat de klep/het deksel van het gasstel ver 
genoeg naar achteren staat/open is / het deksel controleren  
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 8 
 

 15 maximumscore 1 
(but) it’s about … have lost 
 
Opmerking 
Acceptabel wanneer het antwoord begint bij ‘We are’ / ‘putting back’. 
 

 16 D 
 

 17 A 
 

 18 A 
 

 19 C 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 1 
(alinea) 11 
 

 22 A 
 
 

Tekst 9 
 

 23 C 
 
 

Tekst 10 
 

 24 A 
 
 

Tekst 11 
 

 25 B 
 

 26 C 
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 27 maximumscore 1 
1 (a) nuisance  
2 (a tourist) attraction 
 
Opmerking  
Voor slechts één goed antwoord of een verkeerde volgorde geen 
scorepunt toekennen. 
 
 

Tekst 12 
 

 28 maximumscore 1 
What goes … now out.  
 

 29 maximumscore 1 
award-winning (tour) 
 
 

Schrijfopdracht 
 

 30 maximumscore 13 
 
(zie beoordelingsvoorschrift) 
 
Inhoudselementen 
1 vermelden naam, leeftijd, geslacht en land 
2 hoe aan folder gekomen: van docent Engels 
3 vermelden met wie en hoeveel personen: 30 leerlingen en vier 

docenten naar Londen  
4 waarom: eind examenperiode te vieren 
5 vermelden periode waarin: eerste week/begin juni  
6 vragen naar mogelijkheid om een rondleiding te boeken 
7 vragen naar mogelijkheid om een opname van een programma bij te 

wonen 
8 vragen naar totale kosten en kortingsmogelijkheid 
9 vragen om snelle reactie 
 

Vraag Antwoord Scores
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de opdracht bij 
tekst 13 (de schrijfopdracht) achter de vraagnummers 30.1, 30.2, 30.3 en 30.4. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen
 
tekst 4  The Independent 
tekst 5  The Daily Telegraph 
tekst 8  The Daily Telegraph 
tekst 11  The Independent 
tekst 12  folder BBC Television Centre 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
− het juist vermelden van 

adressen, datum, aanhef, 
slotgroet en naam. 

Beoordeel taalfouten in de 
uitwerking van de conventies bij 
taalgebruik. 

 
0 ft   1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig 
of communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. 
zinsbouw en woordgebruik 
meestal ernstiger/storender dan 
grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is 
maatgevend voor het gewicht van 
de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke 
score is hier dus 
altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is 
terug te vinden. (Zie het 
overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
 9 elementen 2pt 
 8 elementen 1pt 
 7 of minder 0pt 
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Criterium Beoordelingstaak Scores 
Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer 

gericht schrijft, dus echt 
communiceert en niet ‘slechts’ 
de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt 
voor een samenhangend en 
goed lopend geheel, o.m. door 
correct gebruik van 
verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen 
voor een correcte indeling in 
alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op 
taalfouten. 
 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
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Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB Het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting dient naast ‘Yours faithfully’, ‘Yours sincerely’, ‘Yours truly’ en ‘Sincerely 
yours’ ook ‘Kind regards’ goed gerekend te worden. Dit, omdat deze conventie in de 
Angelsaksische landen op verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, 
omdat deze steeds minder strikt wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting dient u het 
weglaten van de komma te laten passeren.  
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 23 april 2009. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘april’, zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
N.B. Indien een leerling een geheel andere brief schrijft dan gevraagd en/of de punten 
die in de brief verwerkt moeten worden niet volgens de opdracht uitwerkt, dienen géén 
scorepunten voor taalgebruik en communicatieve effectiviteit te worden toegekend. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
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communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr 
Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimen- ten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
   London 
   WC1N3XX 
   Great Britain 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 minutes 
before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 

Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and 
a beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the 
travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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Examen VMBO-GL en TL 

2010 
 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
maandag 21 juni

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 zijn de ‘Prize Bonds’ die in deze reclameboodschap beschreven worden? 
A cadeaubonnen 
B kortingsbonnen 
C loten 
D spaarpunten 
 
 
 

 
 
Why not take the pain out of this year’s Christmas shopping and choose 
Prize Bonds as presents. You could be giving someone the chance of winning 
one of over 2,000 tax-free prizes every week. And there’s a Jackpot prize of 
€150,000 every month. It’s easy to buy Prize Bonds, just pop into your local Post 
Office or click on prizebonds.ie 
 

It’s a win-win situation!  
 

www.prizebonds.ie 
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Tekst 2 
 

1p  2 Wat was het doel van de tocht van prins Albert van Monaco? 
A Hij wilde aandacht vragen voor het opwarmen van de aarde. 
B Hij wilde bewijzen dat je met een hondenslee zo’n zware tocht kon maken. 
C Hij wilde het eerste staatshoofd zijn dat de noordpool bereikte. 
 
 
 
Monaco: Prince Albert of Monaco 
reached the North Pole on Sunday after 
a four-day husky-drawn sled journey 
aimed at drawing attention to global 
warming, the palace in the principality 
said Sunday. Albert left the Russian 
weather station at Barneo on Thursday 
with seven companions on a sled for 
the 100-kilometre journey. His palace 
said he was the first head of state to 
have reached the pole.  
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Tekst 3 
 

1p 3 Welk pakje sandwiches komt als slechtste uit deze test? 
Schrijf het nummer op. 
 
 

TEST ZONE 
 
This week Reduced fat sandwiches 
 

Safeway Healthy Choice Grilled Vegetables In 
A Balsamic Dressing On Tomato Bread ₤1.60 
235 cals, 5.8g fat per sandwich 
Lovely pale pink bread studded with chunks of 
sun-dried tomato. This sandwich had a mouth-
watering smell of roasted vegetables, which on 
eating had a wonderfully smoky roasted flavour as 
if they had been cooked on a barbecue. Absolutely 
delicious! 

 
Somerfield Good Intentions Turkey, Tomato And 
Lettuce ₤1.49  
275 cals, 5.5g fat per sandwich 
A very elegant sandwich packed with a tasty filling - pale 
turkey breast topped with sliced tomatoes and mixed leaf 
salad. The thin slices of turkey were well-flavoured and 
there was just the right amount of satisfying crunch to the 
lettuce and tomato. The dressing complemented all of the 
ingredients which, overall, created a very well-balanced, 
tasty, filling sandwich. A satisfying lunchtime treat. 

 
Boots Shapers Salmon & Cucumber ₤1.40 
327 cals, 11g fat per sandwich 
This was an attractive-looking sandwich crammed full of 
tasty salmon and cucumber. On opening, the smell of the 
fresh salmon proved to be very appetising - it certainly got 
the taste buds going. For a reduced fat sandwich it had a 
superb creamy filling, which wasn’t just full of flavour but 
was also moist without the bread being in the least bit 
soggy. Fish-lovers will find this a very satisfying sarnie. 

1 

2 

3 
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Tesco Healthy-eating Ploughmans ₤1.15 
237 cals, 4.9g fat per sandwich 
A very fresh-looking filling with lots of nice crunchy lettuce. 
Unfortunately, on eating it was very disappointing because 
all you could taste was the pickle, and the cheese had no 
flavour at all. It would have been better if they had skipped 
the mayonnaise and used more mature low-fat cheddar 
instead to give it that real cheese and pickle flavour. 
 
 

 
Marks & Spencer Count On Us Smoked Ham, Cheese & 
Pickle ₤1.50 
270 cals, 3.2g fat per sandwich 
This traditional-looking sandwich was a bit light on the 
lettuce but otherwise had a fairly good balance of 
ingredients. The flavour of the pickle pleasantly 
complemented the ham but you could still taste the 
cheese. That said, it had a slightly odd aftertaste. 

 
 
 

4 

5 
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Tekst 4 
 
 

 

 

Twister of Fate 
 

Tornado season opens with a bang for one shaken resident of McCrory, 
Arkansas. 

 
 

1  The clock stopped at 9:08 on 
Sunday evening May 4. That’s when 
the tornado hit Martha Wampler’s 
house in McCrory, Arkansas. Mrs 
Wampler, 52, was huddled with her 
granddaughter Anna, 3, in the hall 
as winds that reached 160 mph tore 
at the roof. Within seconds the 
ceilings began to collapse all around 
them — everywhere, that is, except 
in the hall, where even a table with 
photographs barely shook. “Things 
whirled around us — leaves, debris,” 
says Mrs Wampler, who is raising 
her granddaughter. “But we were not 
touched. We were truly blessed.” 

 
2  Throughout the South and 

Midwest that night some were not 
so lucky. The unusually severe 
weather system that generated the 
McCrory twister also caused 
dozens of others that killed at least 
37 people. Fortunately, no one was 
seriously injured in McCrory, where 
residents had about 10 minutes’ 
warning of the twister’s approach. 
But afterward Mrs Wampler was 
amazed at the damage to her 
house, which included a tree in the 
living room. “Someone’s shoes and 
blankets and pants and coats were 
in the house,” she says. “I have no 
idea who they belong to.” 

“She dealt with it pretty well,” says Martha Wampler’s friend Ann Rushing, 
who helped clean up the wreckage a day after the tornado. 
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1p 4 Martha Wampler beseft dat zij en haar kleindochter geluk hebben gehad. 
 Uit welke zin in de tekst blijkt dit? 

Schrijf deze zin over.  
 

1p 5 Which word can replace ‘others’ in paragraph 2? 
A houses 
B residents 
C tornadoes 
D weather systems 
 

1p 6 Waardoor vielen er waarschijnlijk geen zwaargewonden in Martha Wampler’s 
woonplaats? 
 
 
 

Tekst 5 
 
 

1p 7 Welke van de volgende mogelijkheden past het best bij    7    in deze 
ingezonden brief? 
A is cleverly found 
B is definitely incorrect 
C is rather suitable 
D is worth keeping 
 
 
 
And Who I Don’t Like … 
… the UEFA officials who have not satisfactorily 
resolved the inconsistency that clubs can become 
champions of Europe without even being supreme in 
their own cities. It happened last year with Everton 
finishing higher in the Premier League than Liverpool, 
and now Arsenal might find themselves kings of Europe 
without even being the second-best team in London. It’s 
nonsense. 

It also shows that most teams cannot boss the 
Champions’ League and their domestic leagues: only three of the eight quarter-
finalists lead their own leagues, and two of those, Juventus and Lyon, seem 
unlikely to make the semis. Therefore, the name “Champions’ League”    7   . 
 
Andy Brown 
Liverpool 
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Tekst 6 
 
 

Primary pupils are urged to act 
drunk and ‘take’ ecstasy 
 

By Liz Lightfoot 
Education Editor 
 
AS PART of a new drug awareness 
campaign pupils as young as seven 
are being encouraged to act out ‘being 
drunk at a wedding’ while 10-year-olds 
pretend to take ecstasy. 5 

The roleplay is designed to teach 
children the dangers of alcohol and 
illegal substances before they are old 
enough to be offered them. 

Not all teachers and parents 10 
approve of the advice given in a series 
of booklets for schools saying it could 
worry and frighten young children. But 
David Uffindall, a drugs education 
adviser for North Yorkshire, said that it 15 
was    10    to teach children about the 
dangers at primary school so they 
were not left vulnerable to offers from 
older pupils when they reached the 
secondary stage. Teaching an anti-20 
drug message would give them the 
confidence to say ‘no’, he said. 

Children from seven to nine are 
taught to understand the difference 
between medical drugs and illegal 25 
drugs. In the booklet Drugs Centre 
Stage, they learn about the effects of 
alcohol through a story called ‘Cousin 
Susan’s Wedding’, which includes a 
character at the reception called Uncle 30 
Alex who does a chicken dance. 

It tells how a young guest takes a 
glass of wine to toast the bride and 
starts to feel funny after a few sips. 
“You can’t stop yourself from giggling. 35 
The music gets in your head and you 
dance around and around,” it says. 
Children aged 10 and 11 role-play 
taking drugs and the disastrous effects 
they can have. 40 

One script features a boy who 
takes LSD and runs out in front of a 
car. In another role play they act out 
the death of a drug user. “I think 
Gary’s ODed1). He’s not moved for a 45 
week and he’s starting to smell,” says 
the script. 

The texts use current jargon such 
as ‘fix’, ‘cutting’ drugs with other 
substances and ‘hyping up’. Chris 50 
Scanlan, the creator of the booklets, 
said: “I know not every teacher will 
want to use all the information but it is 
there if they want it. Children as young 
as 11 are known to deal drugs. They 55 
are certainly not unaware of what goes 
on.” 

At Daubeney primary in Hackney, 
East London, Pat, who teaches 10- 
and 11-year-olds, said that drama and 60 
role play were more effective than a 
sit-down lesson on the subject. 

 

noot 1  OD: een overdosis drugs nemen 
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1p 8 What is made clear in lines 1-5? 
A An increasing number of young schoolchildren are starting to abuse alcohol 

or drugs. 
B The age at which children start drinking alcohol or taking drugs is getting 

younger. 
C Young children at a party were brought under the influence of drugs or 

alcohol. 
D Young schoolchildren are being taught about the dangers of alcohol and 

drugs via role playing. 
 

1p 9 Waar verwijst ‘them’ in regel 9 naar? 
Schrijf een deel van de zin uit de regels 6-9 over. 
 

1p 10 Kies bij    10    in regel 16 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A difficult 
B essential 
C not very smart 
D too early 
 

2p 11 Geef van elk van de volgende stellingen over schoolkinderen aan of deze wel 
genoemd of niet genoemd wordt in de regels 23-57. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’ in je uitwerkbijlage. 
1 Kinderen leren over de verschillen tussen verboden middelen en ‘gewone’ 

medicijnen. 
2 Kinderen zouden misschien onder begeleiding moeten kunnen 

experimenteren met drugs om later verslaving te voorkomen. 
3 Kinderen werken met teksten waarin woorden uit de drugswereld gebruikt 

worden.  
4 Er zijn zelfs kinderen die in drugs handelen. 
 

1p 12 What do Pat (line 59) and David Uffindall (line 14) have in common? 
A They are both addiction experts by experience. 
B They are both likely to support the anti-drugs message. 
C They are both teachers at primary schools. 
D They have both written booklets about drugs. 
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Tekst 7 

 
Billy Elliot

 
After the novel Billy Elliot (written by Lee Hall) the movie has made heroes of 
boy ballet dancers. All those ballet classes make a man of you, discovers 
Cosmo Landesman
 

 
 
The movie meant the arrival of a new and 
unlikely hero called Billy Elliot, whose only 
crime is that he is an 11-year-old boy who 
wants to do ballet. But to Billy’s dad, a miner 
on strike during the turbulent year of 1984, 
there is only one thing more disgusting than a 
‘scab’ who crosses a picket line (a strike 
breaker) and that is a son who wants to do a 
pirouette in public.  

What are the realities of life for boys who 
do ballet? The actor who plays Billy, Jamie 
Bell, says that when he was eight he used to 
‘get hassle’ from lads at school, who kept 
saying: “Jamie, you shouldn’t be doing that, 
it’s for girls.” Bell’s solution was simple: he 
would    13     dance classes after football 
practice. 
 Jane Devine, a former pupil and now press 
officer of the Royal Ballet Company, paints a 
pain-free picture of boys doing ballet at her 
school. “Attitudes have definitely changed,” 
she says. “Fifty years ago it would have been 
very rare to find boys at the Royal Ballet. We 

now have about 200 pupils and 67 of 
them are boys.” 
 I spoke to two of them, Guy 
Fletcher, 17, from Israel, and Paul Kay, 
16, from Newton Abbot in Devon. To 
my surprise, neither had ever faced 
much prejudice or disapproval. Paul, 
who began dancing at eight, said that 
when he first started dancing he was 
teased a bit, “but these days boys 
doing ballet is    14   ”.  
 But then I talked to Gillian Quinn 
from Whitley Bay, in Tyne on Wear, 
who has been teaching ballet for 45 
years and has plenty of painful tales. 
“I  had a pupil from a nearby mining 
town, and his family were miners. I 
once saw him walking down the street. 
He dropped his bag and his ballet 
shoes fell out. I saw the panic on his 
face. He was terrified that someone 
would    15   .” 
 Yet how are we to explain the fact 
that more boys are taking up ballet? 
The answer is simple: ballet is losing 
its aura of unmanliness and acquiring a 
new gloss of athleticism. Every boy, 
man and teacher I talked to was 
anxious to point out the incredible 
physical challenge it poses. Ballet boys 
are on the whole not pale, sensitive 
types who prefer poetry to sport. Most 
of them are    16    who live and 
breathe football, rugby or gymnastics.  
 How, I wonder, in our age of 
laddism do young boys get interested 
in ballet in the first place? I discovered 
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that an entire generation of male dancers had 
emerged for one simple reason: they were 
dragged off by their parents to watch their 
sisters do ballet and 90% of them thought: 
‘I can do better than that.’ 
 The film’s success has already affected 
the life of one man I talked to. Simon Perry, 
37, lives in Cardiff and works for the Inland 
Revenue. He was dragged off to do ballet at 
the age of six, but has kept this fact a secret 
from his friends and workmates for most of his 
life. 

 Now he has a new confidence. “We 
were discussing Billy Elliot this week 
and I admitted that I had done ballet,” 
he said. “    17    once upon a time I 
would have got stick, all of them now 
said, ‘well done’ and ‘good on you’. 
They wonder how a 37-year-old lump 
like me could ever have got into a pair 
of tights. And so do l.” 
 

 
 
 
Kies bij de open plekken in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 13  
A dream about 
B refuse to go to 
C sneak off to 
 

1p 14  
A exceptional 
B no big deal 
C outdated 
D still not accepted 
 

1p 15  
A find out his secret 
B pick them up 
C steal them from him 
D tell me about it 
 

1p 16  
A dedicated sportsmen 
B feminine guys 
C former athletes 
D skilful coaches 
 

1p 17  
A Just as 
B Since 
C While 
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Tekst 8 
 

1p 18 Je wilt de zomervakantie doorbrengen in het zuidoosten van Engeland. Je houdt 
van een actieve vakantie en je bent helemaal gek van watersport.  
Welke plaats biedt daarvoor de meeste mogelijkheden? 
A Arundel 
B Eastbourne 
C Dover  
D Epping Forest 

 
Arundel 
Youth Hostel, Warningcamp, Arundel, West 
Sussex BN18 9QY 
T: 0870 770 5676 F: 0870 770 5677 
E: arundel@yha.org.uk 
 

This Georgian mansion is at the end of a private 
road and well away from busy traffic. With a 
covered verandah and large front lawn this is an ideal place for families. 
 

What’s on offer? 
Near traditional seaside resorts and set in a quiet location, Arundel hostel has it all. Only a 
mile away from the town centre the hostel is also close to sandy beaches at Littlehampton & 
Bognor Regis. The Monarch Way foothills of the South Downs are on the doorstep so there 
are plenty of outdoor activities from low-level walking to mountain biking. Take a leisurely 
riverside stroll from the hostel and explore historic Arundel castle or cathedral. 
 

In the Area 
Body Shop Tour 
Swanburn Boating Lake 
Littlehampton 
Bognor Regis 

Brighton 
Chichester 
Wildfowl and Wetlands Trust 

 
Eastbourne 
Youth Hostel, East Dean, Eastbourne, East Sussex 
BN20 8ES 
T: 0870 770 5806 F: 0870 770 5806 
 

A turn of the century former golf Clubhouse, this 
hostel has been upgraded to offer comfortable family 
accommodation. 
 

What’s on offer? 
Ideally situated for either a coastal or countryside break, Eastbourne hostel is on the South 
Downs Way, only a short walk from Beachy Head and the Seven Sisters. Walk to 
picturesque Alfriston Village, Eastbourne town centre and the beach or take a bus ride 
further afield to Brighton, Hastings or Rye. Breakfast is available on request. 
 

In the Area 
Drusilla Park Beach and Boat Trips Zoo Brighton (20 miles) 

Pevensey Castle Hastings (20 miles) Eastbourne Rye (25 miles)
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Dover 
Youth Hostel, 206 London Road, Dover, Kent CT17 0SY 
T: 0870 770 5798 F: 0870 770 5799 
E: dover@yha.org.uk 
 
This handsome Georgian listed building is situated 
close to the town centre shops, public transport 
terminals and ferry ports as well as several scenic 
footpaths and cycle routes. 
 
What’s on offer? 
Ideally placed to visit the famous Dover Castle and White Cliffs or Roman Painted House 
and Museum, there’s plenty to do for keen water sporters en route to France or Belgium.  
Try a boat trip around the harbour or, for the more adventurous, wind-surfing and sailing at 
the local water sports centre! For a leisurely stroll there are three outstanding nature 
reserves in the area with guided walks available in school holidays. 
 
In the Area 
Historic Canterbury and Sandwich  East Kent Railway 
Eurotunnel or ferries to Calais (21 miles)  Seacats to Ostend, Belgium 
Deal and Warmer castles and Richborough Roman Fort 

 
 
Epping Forest 
Youth Hostel, Wellington Hall, High Beach, 
Loughton, Essex IG10 4AG 
T: 0870 770 5822 F: 0870 770 5823 
 
Epping Forest Youth Hostel is a quiet retreat set in 
6,000 acres of ancient woodland which was formerly 
a royal hunting forest. 
 
What’s on offer? 
With miles of footpaths and bridleways to explore you will forget that London is just on the 
doorstep. Being just 10 miles away from the centre of London, Epping Forest is on the 
‘Central’ underground line which makes visiting London an easy option. The area itself has 
lots to offer with Waltham Abbey, Connaught Water, Loughton Iron Age Camp and the 
Queen Elizabeth Hunting Lodge close by. 
 
In the Area 
Horse Riding 
Lee Valley Country Park 

Epping Forest Field Study Centre 
Golf 
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Tekst 9 
 

INDEPENDENT TRAVELLER 
 

AN OFFER SHE COULDN’T REFUSE 
 

“At the age of 37, she realised she’d 
never drive through Paris, in a sports 
car, with the warm wind in her hair.”  
 from: ‘The Ballad of Lucy Jordan’ 
 
I may yet end up like the woman in the 
song The Ballad of Lucy Jordan but at 
least, at the age of 22, I can claim to 
have ridden through Paris, on a quad 
bike, on a bitingly cold day in March. 5 

I am studying French at Warwick 
University, and spending this 
academic year at the Sorbonne. But 
I happened to be at home for the 
weekend in London when Simon 10 
Calder’s column asked for a 
participant for some undisclosed (but 
‘legal and decent’) activity in Paris. 
Three days and a Eurostar trip later, 
I found myself clambering on to the 15 
back of a large yellow quad bike in a 
central Paris car park. We set off on a 
whirlwind tour of the city’s highlights 
with a seemingly fearless photo-
grapher hanging out of the car in front 20 
of us, taking pictures of us in all our 
quad-biking glory for Simon’s column. 

The afternoon was certainly not for 
those who wish to maintain an air of 
Parisian chic,    21    despite the 25 
helmet, the rather attractive Paris 
Quad Visit anorak and the paralysing 
cold, I did feel a bit like a film star, 
being photographed zooming around 
the Louvre, perched on the 30 
surprisingly comfortable back seat of a 
chauffeur-driven quad bike, while 
Parisians and tourists alike gaped. 

It was a bit of a bumpy ride at first, 
but soon it became quite exciting,  35 

speeding around Paris at what felt a 
lot faster than our top speed of 
50km/h. The quad was also effective 
for squeezing up the small 
pedestrianised roads that one 40 
normally wouldn’t be able to – let 
alone be allowed to – navigate in a 
vehicle. We found that no one 
questioned the quad, although we 
might have been lucky as most of the 45 
police were off at the Sorbonne 
dealing with rioting students. 

All in all, it was a fantastic way to 
explore Paris and weave in and out of 
those petites rues in record time. It 50 
would be worth braving the hills of 
Montmartre to discover what the quad 
really can do, but with all the posing 
we didn’t have time. I’ll have to try it 
again – but the next time, I insist on 55 
some warm wind in my hair. And I’ll 
drive. 
ALESSlA HORWICH 
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1p 19 How does the writer start the article in paragraph 1 (lines 1-5)? 
A She denies a statement. 
B She expresses a wish. 
C She makes a comparison. 
D She shows irritation. 
 

1p 20 “some undisclosed (but ‘legal and decent’) activity in Paris”. (lines 12-13) 
 Wat hield die activiteit voor de schrijfster in? 

Beschrijf de activiteit in ongeveer 10 woorden. 
 

1p 21 Kies bij    21    in regel 25 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A and 
B but 
C for 
D so 
 

1p 22 Uit welk woord in de regels 23 tot en met 33 weet de lezer hoe de mensen in 
Parijs reageerden bij het zien van Alessia (en haar ploeg)?  
Schrijf dit woord over. 
 

1p 23 Welk deel van een zin in de regels 34 tot en met 47 maakt duidelijk wat 
waarschijnlijk de reden was dat de ploeg ongestoord kon werken?  
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van dit deel van de zin over. 
 

1p 24 In welk deel van de zin uit de regels 48-57 beschrijft Alessia op een beeldende 
manier hoe ze door de straatjes van Parijs reden? 
Schrijf dit deel van de zin over. 
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Tekst 10 
 

1p 25 Frank Hurrell reageert op een al eerder ingezonden brief van Dennis O’Neill. 
Wat wilde Frank Hurrell met zijn brief uitdrukken? 
Hij probeert 
A een verklaring te vinden voor de reactie van Dennis O’Neill. 
B te bewijzen dat Dennis O’Neill ongelijk heeft. 
C uit te leggen waarom hij het eens is met Dennis O’Neill. 
 
 

Pick of the plumbers 
 
DENNIS O’NEILL (Letters, 

last week) stated that he would not 
trust an electrician who left school 
without any GCSE’s.1) 

I left school at 16, being only 
interested in Lambretta engines, 
and went to work helping my 
brother who was a plumber. I now 
employ six people, have a five bed-
roomed house here and another 
house in California, two cars and 
three children in private education. 
I also support my widowed sister 
and pay for the education of her 
two children. 

I speak three languages flu-
ently, am a black belt in karate, 
play league badminton, sing in a 
choir and play the organ at a 
church. I raise money for two 
charities and help with autistic 
children. I hope to retire from my 
plumbing work next year, aged 50. 
And no, Mr O’Neill, I didn’t have 
any GCSE’s either. 

Frank Hurrell 
Great Bookham, Surrey 

 
 

 
 

 
 

noot 1  GCSE: soort centraal examen 
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Tekst 11 
 

1p 26 Wat is waar volgens deze tekst? 
  Het project ‘young carers’ 

A brengt jonge gehandicapte mensen in contact met elkaar.  
B brengt mensen die hulp nodig hebben in contact met jonge vrijwilligers. 
C kent een prijs toe aan jongeren die iets bijzonders hebben gedaan. 
D organiseert activiteiten voor jongeren die de zorg voor een gezinslid hebben. 
 
 

 
Young carers 

 
Young carers is a project aimed at people aged 
between 8-18. We do different activities to give the 
young carers who care for someone in their family a 
break from their stressful home life. We do stuff like: 
art, cooking, sport, games, beauty nights, video nights, cinema trips, bowling, 
swimming, etc. Most of the children benefit from this because they are able to 
meet new children in the same situation as them and most importantly have 
FUN!!! 
 
Carer Hannah Martin says: 
 
Best moment Well, I’ve been volunteering for carers for over a 

year now and think that every moment is great! 
All the kids, other volunteers and staff are really 
friendly! 

Lessons learnt There are always others less fortunate than 
yourself. 

What next I’m going to carry on volunteering for carers and 
hope to start college in September. 

Would like to be A role model for young children. 
Would not like to be: Bored!!! 
if I won a million pounds…  I’d give some to carers, buy a big house with a 

swimming pool and buy myself a car. 
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Tekst 12 
 
Fancy a night of well-greased quiffs and side-burns? An abundance of jukebox jingles 
and bobby-socks? If so, the most popular, fun-filled musical in the history of Rock’n’Roll 
is coming to a theatre near you! Grease! 

 

 

Mon - Thurs 7.30pm, Fri & Sat 8.30pm,  
matinees Fri 5.30pm & Sat 5pm: £22.50 
Mon - Thurs 7.30pm: £25.50, £27.50, £29.50 
Fri & Sat 8.30pm, Sat 5pm: £27.50, £29.50,  
Concessions 
Under 16: £18.50 Fri 5.30pm 
£20.50, £22.50, £24.50 Mon - Thurs 7.30pm 
Student/child groups 10+: 
£16.50, £18.50 Fri 5.30pm 
£17, £24.50 Mon - Thurs 7.30pm 
Groups 10+: £3.50 off top two prices 

IT’S THE MOST ELECTRIFYING EXTRAVAGANZA on stage!! 
Be there or be square! 
  Grease had its world theatrical premiere on Broadway in 1972, and has 
triumphed throughout the world, both in acclaimed theatres and in countless school 
productions. In 1979 Grease took over the record as the longest-running show in the 
history of Broadway, and the hit film starring John Travolta and Olivia Newton John 
proved to be the highest grossing movie musical ever.  
  The co-creators, Jim Jacobs and Warren Casey, had been friends for seven 
years before they collaborated on Grease, and it was over beer at a party when the idea 
first surfaced. Reacting against the usual, ‘legit’ show tune type melodies, Jacobs and 
Casey amused themselves imagining this new kind of musical on Broadway, with music 
from the late fifties and characters from the golden days of rock’n’roll. 
  Jacobs and Casey created a story with music and lyrics which challenged the 
existing concept of musicals whilst establishing itself as a new kind of ‘classic’. It was in 
an experimental theatre in Chicago on February 5th 1971 that they finally tried their idea 
out on the public, with a title evoking the style of the late 1950s - slicked back hair and 
fatty fast food - Grease.  
  Everywhere it opened, Grease struck a universal chord. Jim Jacobs and Warren 
Casey created a perfect piece which is “fast, furious and thrilling, an injection of raw 
energy ... and fun, fun, fun.” (Hilary Bonner - Daily Mirror).  
 
GREASE IS ON TOUR THROUGHOUT THE SEASON!!! 
Bookmark this site for further dates. 
Online Sales, Credit Card and Agents sales may be subject to a booking 
and/or transaction fee. These fees are not charged by the production, but by 
the venue or ticket outlet. Whilst every effort is made to ensure that this 
information is correct, changes may sometimes occur to dates, times, prices and 
casts. Please check with the box office at the time of booking your tickets. 
Concessions: Only one concession per ticket is applicable at any one time. All 
concessions may be withdrawn at any time. 

Pagina: 1044Voor 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).



 

 GT-0071-a-10-2-o 19 lees verder ►►►

1p 27 Wat hadden Casey en Jacobs in gedachten toen ze Grease bedachten? 
Zij wilden  
A de muziekcultuur uit de beginjaren van de popmuziek onder de aandacht 

brengen bij de jeugd van nu. 
B een musical schrijven die volledig afweek van de traditionele musicals. 
C proberen of ze op een meer experimentele manier muziek konden  

componeren. 
D protesteren tegen het soort popmuziek dat in de jaren ’70 in de mode was. 
 

1p 28 Je wilt kaartjes bestellen voor Grease. Je kunt soms korting krijgen op deze 
kaartjes. 

 Citeer de zin uit de tekst waaruit blijkt dat het niet zeker is dat je korting 
krijgt. 
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van deze zin over. 
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Tekst 13 
 

1p 29 ASDA roept in onderstaande advertentie mensen op een product terug te sturen. 
Wat is er mis met het product? 
A Het bevat een giftige stof. 
B Het geeft zwart af. 
C Het is brandbaar. 
D Het valt snel uit elkaar. 
 
 

 
 
 
 

 

CUSTOMER INFORMATION 
PRODUCT RECALL 

 
 

HALLOWEEN FOR KIDS - 
BLACK WIG £2.97 

 
 Despite rigorous quality procedures we have 
become aware that the above product may not be 
adequately flame retardant. The item has been on sale 
in most ASDA stores since September this year. 
 
 The product is a shoulder length black wig 
packaged in a clear plastic box with a photograph of a 
girl with wig and witch’s hat on the front. The number 
27200780 appears underneath the bar code. 
 
 If you have purchased one of these items please 
return it to any of our stores for a full refund. No other 
products on sale in ASDA are affected. We apologise 
for any inconvenience that this may cause. 
 

ASDA 
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Schrijfopdracht 
 

13p 30 Inleiding 
Je oom en tante zijn zeer binnenkort 25 jaar getrouwd. Na het lezen van de tekst 
over Grease (tekst 12) kwam je op het idee om hun als verrassing namens de 
hele familie een all-in reisje aan te bieden naar Londen met een bezoek aan de 
musical Grease. Je besluit een brief te sturen naar de VVV in Londen met een 
paar vragen. Je wilt allereerst graag weten of het mogelijk is twee kaartjes te 
reserveren voor een voorstelling in september, als je oom en tante allebei 
vakantie hebben. Vervolgens wil je graag een lijst met niet al te dure hotels of 
pensions. Je oom en tante houden van oude gebouwen en moderne kunst. Je 
hoopt dat de VVV suggesties kan doen voor een aantal leuke stadswandelingen 
of tentoonstellingen en dat men folders hiervan wil meesturen. Ook wil je weten 
of je dagkaarten voor het openbaar vervoer van tevoren kunt bestellen. Je hoopt 
dat ze snel willen reageren, omdat je nog veel moet regelen voor het reisje. 
Het adres in Londen is: Tourist Information Centre, 1 Regent St., London,  
SW1Y 4XT, UK. 
 
Opdracht 
Schrijf de brief aan het toeristenbureau en gebruik de informatie uit de 
bovenstaande inleiding bij het verwerken van de volgende punten: 
− Stel jezelf voor (naam, leeftijd, jongen/meisje, woonplaats, land). 
− Vertel over jullie verrassingsplan voor je oom en tante. 
− Stel je vraag over de kaartjes.  
− Vraag om toezending van de lijst met het soort overnachtingsmogelijkheden 

dat je zoekt. 
− Noem twee interesses van je oom en tante en  
− vraag om toezending van de genoemde folders. 
− Stel je vraag over dagkaarten voor het openbaar vervoer. 
− Vraag om een snelle reactie, want jullie moeten nog veel regelen.  
− Bedank met een passende slotzin.  
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van de VVV, de datum, aanhef en de afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres en 
aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief 
links bovenaan de pagina. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels gebruikt 
hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of 
je alle (9) elementen van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets 
(zinvols) toevoegen, maar let op het aantal woorden. 
 
Succes! 
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Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’ 
(let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk!) 
 
 
[adres afzender (je eigen adres!)]  
bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
[datum (Let op: de datum van vandaag!  
bijvoorbeeld: 
23 April 2010 
23rd April 2010 
April 23, 2010 
April 23rd, 2010 
 
[adres geadresseerde] 
Tourist Information Centre  
1 Regent St. 
London,  
SW1Y 4XT 
UK 
 

einde  GT-0071-a-10-2-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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Uitwerkbijlage 2 VMBO-GL en TL 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 Schrijfvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
Maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Schrijfopdracht 
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 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  einde  GT-0071-a-10-2-u2* 
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Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 Leesvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

 1 lees verder ►►►
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
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 
 

 1 A B C D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 4 
 

 4 ............................................................................................................................ 
 

 5 A B C D 
 

 6 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 5 
 

 7 A B C D 
 
 

Tekst 6 
 

 8 A B C D 
 

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

 2 lees verder ►►►
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 9 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 10 A B C D 
 

 11 Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’. 
 
1 wel genoemd niet genoemd 
 
2 wel genoemd niet genoemd 
 
3 wel genoemd niet genoemd 
 
4 wel genoemd niet genoemd 
 

 12 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 13 A B C  
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C 
 
 

Tekst 8 
 

 18 A B C D 
 
 

Tekst 9 
 

 19 A B C D 
 

 20 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 21 A B C D 
 

 3 lees verder ►►►
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 22 ............................................................................................................................ 
 

 23 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 24 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 10 
 

 25 A B C 
 
 

Tekst 11 
 

 26 A B C D 
 
 

Tekst 12 
 

 27 A B C D 
 

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

Tekst 13 
 

 29 A B C D 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 43 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidopdrachten worden 4 
beoordelingscategorieën onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud 
en communicatieve effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de 
scorepunten. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A 
 
 

Tekst 3 
 

 3 maximumscore 1 
(Nummer) 4 (Tesco) 
 
 

Tekst 4 
 

 4 maximumscore 1 
We were truly blessed.  
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 1  
een antwoord met de volgende strekking:  
De bewoners werden (10 minuten van tevoren / op tijd) gewaarschuwd. 
 
 

Tekst 5 
 

 7 B 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 6 
 

 8 D 
 

 9 maximumscore 1 
alcohol and illegal substances 
 
Opmerking 
Voor ieder antwoord dat afwijkt van het bovengenoemde geen scorepunt 
toekennen. 
 

 10 B 
 

 11 maximumscore 2 
1 wel genoemd 
2 niet genoemd 
3 wel genoemd 
4 wel genoemd 
 
Indien vier antwoorden goed 2 
Indien drie antwoorden goed 1 
Indien twee of minder antwoorden goed 0 
 

 12 B 
 
 

Tekst 7 
 

 13 C 
 

 14 B 
 

 15 A 
 

 16 A 
 

 17 C 
 
 

Tekst 8 
 

 18 C 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 9 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
achterop/als bijrijder op een quad rijden (langs de bezienswaardigheden in 
Parijs voor foto’s) 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 1 
gaped 
 

 23 maximumscore 1 
(although) we might/most of … were off/the Sorbonne/rioting students 
 

 24 maximumscore 1 
(and) weave in (and out)  
 
 

Tekst 10 
 

 25 B 
 
 

Tekst 11 
 

 26 D 
 
 

Tekst 12 
 

 27 B 
 

 28 maximumscore 1 
All concessions … any time.  
 
 

Tekst 13 
 

 29 C 
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Schrijfopdracht 
 

 30 maximumscore 13 
 
(zie beoordelingsvoorschrift) 
 
Inhoudselementen 

1. naam, leeftijd, geslacht, woonplaats, land geven 
2. vertellen over het plan voor de verrassing voor je oom en tante 
3. informatie vragen over reservering kaartjes in september 
4. vragen naar toezending lijst niet te dure hotels of pensions etc. 
5. vermelden interesse van oom en tante in oude gebouwen en moderne kunst 
6. vragen naar toezending folders stadswandelingen en tentoonstellingen 
7. vragen of dagkaarten openbaar vervoer eerder te koop zijn 
8. vragen naar snelle reactie want nog veel te regelen 
9. bedanken in passende slotzin 

 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de opdracht bij 
tekst 14 (de schrijfopdracht) achter de vraagnummers 30.1, 30.2, 30.3 en 30.4. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen
 
tekst 6  The Daily Telegraph 
tekst 7  The Sunday Times 
tekst 9  The Independent 
tekst 10  The Sunday Times 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
− het juist vermelden van 

adressen, datum, aanhef, 
slotgroet en naam. 

Beoordeel taalfouten in de 
uitwerking van de conventies bij 
taalgebruik. 

 
0 ft   1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig 
of communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. 
zinsbouw en woordgebruik 
meestal ernstiger/storender dan 
grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is 
maatgevend voor het gewicht van 
de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke 
score is hier dus 
altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is 
terug te vinden. (Zie het 
overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
9 elementen 2pt 
8 elementen 1pt 
7 of minder 0pt 
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Criterium Beoordelingstaak Scores 
Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer 

gericht schrijft, dus echt 
communiceert en niet ‘slechts’ 
de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt 
voor een samenhangend en 
goed lopend geheel, o.m. door 
correct gebruik van 
verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen 
voor een correcte indeling in 
alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op 
taalfouten. 
 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
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Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht tekst  
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting dient naast ‘Yours faithfully’, ‘Yours sincerely’, ‘Yours truly’ en ‘Sincerely 
yours’ ook ‘Kind regards’ goed gerekend te worden. Dit, omdat deze conventie in de 
Angelsaksische landen op verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, 
omdat deze steeds minder strikt wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting dient u het 
weglaten van de komma te laten passeren.  
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 23 april 2009. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘april’, zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
N.B. Indien een leerling een geheel andere brief schrijft dan gevraagd en/of de punten 
die in de brief verwerkt moeten worden niet volgens de opdracht uitwerkt, dienen géén 
scorepunten voor taalgebruik en communicatieve effectiviteit te worden toegekend. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
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woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
NB Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
NB Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr 
Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimen- ten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
   London 
   WC1N3XX 
   Great Britain 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 minutes 
before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 

Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and 
a beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s senses and 
telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a brown fur and 
short tail. I have him for six years and I got him from the asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it take to 
travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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Examen VMBO-GL en TL 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen 2 uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 

Dit examen bestaat uit 31 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 1
maandag 25 mei
13.30 - 15.30 uur

Pagina: 1074Voor 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).



 913-0071-a-GT-1-o  

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 ‘Police auctioned Exhibit A’ 
 Wat was hiervan het gevolg voor de verdachte? 

 
 

Police auctioned Exhibit A 
 
A suspected burglar had his 
case thrown out of court after a 
judge was told that the police 
had accidentally sold the 
evidence (Exhibit A). 
 Peter Rafferty, 54, from 
Birmingham, had been charged 
with going equipped for burglary 
after he was arrested in Bilston 
carrying items including a drill 
and gloves. But after telling 
Stafford Crown Court that the 
items had been sold, the 
prosecution could offer no other 
evidence. 
 Rafferty had denied the 
allegation, so, a verdict of ‘not 
guilty’ was entered and he was 
discharged. 

 

 
 It is understood that an officer 

put the items forward for auction 
without realising they were needed. 
West Midlands Police said the 
officer had been disciplined. 

 

 2 lees verder ►►►
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Tekst 2 
 

1p 2 In Londen lees je deze folder over kaartjes van London Underground. Je wilt 
een weekabonnement kopen dat de volgende dag pas ingaat.  

 Wat staat er op de knop die je moet kiezen op het scherm van de 
kaartjesautomaat?   

BEAT THE QUEUES
 

‘Quick Tickets - cards only’ 
touch screen self-service machines 
 
These popular machines have now been 
installed at more than 80 of our busiest 
stations. More are on the way. 
 

 
 
The machines take credit and debit cards 
only. There are no hidden or extra 
charges for using your credit or debit 
card. They offer a range of Adult 7 Day 
Travelcards valid from ‘today’ or up to 
four days in advance. There is also a 
selection of popular daily tickets, 
including Carnets at stations in Zone 1. 
 
 

  
 
Easy and quick to use 
 

 
 

 
Easy and quick to use (contd) 
 
• Press ‘Multiple Tickets’ if you require 

more than one of the same ticket 
type. 

• Touch ‘Advance Tickets’ button if the 
7 Day Travelcard is to be dated to 
start ‘tomorrow’ or one of the three 
following days. 

• Select ‘receipt’, if required. 
• As soon as the transaction has been 

authorised, the card will ‘click’ back 
to the slot. There’s an audible 
reminder as well as a visual prompt 
on the screen. Remove your card for 
safekeeping and to allow for ticket 
issue to start. Transactions are 
normally authorised within about 12 
seconds. The ticket issue takes a 
further 10 to 15 seconds. 

 

 
 
 
Photocards 
 
Are no longer needed with Adult 7 Day 
Travelcards valid just for Zone 1, Zone 2 
or Zones 1 and 2. 
 
If your 7 Day Travelcard covers any  
other zone or zones (e.g. 1, 2, 3 and 4) 
you still need to hold a current 
photocard. 
 
The photocard number must be written 
into the space on the top right hand side 
of the ticket, before it is used.

• Pick up your 
ticket (or Carnet 
tickets) from the 
scoop together 
with your white 
paper receipt, if 
requested. 

• Insert your credit or 
debit card. 

• Select the ticket you 
want on the touch 
screen menu. 
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Tekst 3 
 

The latest Brat Camp has turned 
my life around 

 
1  XANTHE LAIRD changed from a pretty 

and polite 14-year-old into a parent’s worst 
nightmare. At 17, she drank, smoked, swore 
and took drugs, and often lashed out. She was 
the despair of her mother, Sorrel Conquest, 
but, now 18, she has been home from Brat 
Camp for more than two months, has a job as 
a trainee stewardess on a boat and a new 
boyfriend. 

2  SORREL SAYS: I would have done almost 
anything to help Xanthe. Half the time I didn’t 
know where she was and I had visions of her 
lying dead in a gutter. She was out of control 
and I thought if she didn’t end up dead, she’d 
be locked up. 

3  I tried not to have high expectations of Brat 
Camp, but her letters showed she was changing. She sounded loving and 
affectionate again. It’s reward-based so they know they can only move forwards 
if they behave. It was brilliant for me, too, because the staff told me not to feel 
guilty about Xanthe’s behaviour. I had taught her about the dangers of drugs but 
she made her own choices. Now we get on really well. She’s stopped taking 
drugs and turned her life around. 

4  XANTHE SAYS: At Brat Camp I had to sleep on wooden boards with no 
pillows, eat only porridge or rice and sit in a stone circle for four days without 
speaking to anyone. But I lasted the full 85 days. I was very self-destructive 
before I went and I wouldn’t let anyone help me.  

5  When I arrived, I missed my mum for the first time in years and a lot of 
emotions hit me. The staff seemed evil and sitting in the circle was unbearable 
but after a while I realised everything they said made sense. We were made to 
work out why we’d got in such a state, and I got to know myself again. 

6  Now I get a buzz from saying no to drugs and cigarettes. Before, I couldn’t 
give anything up because I had no faith in myself, but I feel great that I’ve 
managed to do it. I have so much to look forward to thanks to Brat Camp helping 
me to help myself. 
 

Xanthe Laird says 
no to drugs 
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1p 3 What is said about Xanthe Laird in paragraph 1? 
A She had a bad influence on her friends. 
B She has always been a worry to those around her. 
C She was severely neglected by her family. 
D She was unmanageable during puberty. 
 

1p 4 How did Sorrel feel at first about Xanthe going to Brat Camp? (paragraphs 2 
and 3) 
A She did not have any confidence in Brat Camp’s tough approach. 
B She didn’t dare hope that it would change Xanthe’s life. 
C She thought it was unnecessary as Xanthe had already shown she was 

sorry. 
D She was afraid Xanthe might not survive it. 
 

1p 5 In alinea 3 wordt uitgelegd welk systeem Brat Camp hanteert. 
Hoe wordt dit systeem aangeduid? 
Citeer het woord/de woorden uit de tekst. 
 

1p 6 How did Sorrel react to Xanthe’s stay at Brat Camp? (paragraph 3) 
A She broke with Xanthe for a long period of time. 
B She felt the responsibilities of a mother again. 
C She finally understood why Xanthe had become a drug addict. 
D She no longer blamed herself for Xanthe’s misconduct. 
 

1p 7 In paragraphs 4 and 5 Xanthe looks back on her stay at Brat Camp. 
What is the most important thing she learnt there? 
A how essential good friends are 
B how to communicate with her mother 
C that taking drugs does not solve anything 
D what kind of person she really is 
 

1p 8 Which of the following feelings is not described by Xanthe in paragraph 6? 
A confidence 
B determination 
C excitement 
D pride 
E regret 
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Tekst 4 
 
His goal was to make it simple to use and a joy to look at. 
He succeeded. The result was the iPod. 
 
Briton behind Apple success story gives a rare interview to David 
Derbyshire

1  THERE are two things you need to 
know about Jonathan Ive, inventor of 
the iPod music player and the iMac 
computer. First, he is the most 
important British industrial designer of 
our time. He changed the way millions 
listen to music and helped liberate 
computers from dull beige boxes.  

2  Second, he is rather shy. He may 
be one of Britain’s hottest exports, but 
he does not usually do interviews. 

“Don’t ask any personal questions,” the 
marketing man from Apple warned. 
“He doesn’t like personal profiles. Talk 
about design, but stay away from 
questions about    9   .” 

3  It is all a bit odd really. It is the sort 
of instruction normally given before an 
audience with the Pope, or even the 
Prime Minister, rather than a chat with 

a designer at a computer company. 
But then Ive is no ordinary designer 
and Apple is no ordinary company. The 
Essex emigrant is responsible for 
some of the most revolutionary 
gadgets of the last decade. 

4  In 1998, as head of design at 
Apple in San Francisco, he 
revolutionised computer design, and 
helped reverse the company’s failing 
fortunes, with the original iMac - a 
computer placed inside a coloured 
translucent television. It was followed 
by increasingly clever updates - an 
iMac that looked like an angle poise 
lamp and one that looked like a flat 
LCD television screen. 

5  And then came the iPod. At the 
turn of the millennium Ive and his team 
of designers realised they could fit a 
computer hard drive into a box the size 
of a deck of playing cards and use it to 
store thousands of songs. For the first 
time it was possible to carry your 
music collection in your pocket. Its 
success was not just down to clever 
electronics. Critics said it looked 
fantastic and was ridiculously easy to 
use. Much copied, but never bettered, 
there are 30million iPods out there 
today. 

6     13    all the pre-interview 
warnings, it is a bit of a shock to meet 
Jonathan Ive in the flesh. He is a 
pleasant, charming and relaxed figure 
in his late 30s (actually he is 38 but 
don’t tell the Apple PR people) with 
cropped black hair, jeans and a quietly 
fashionable jacket and open shirt. He 
speaks quietly and thoughtfully with 

Jonathan Ive has changed the way millions 
listen to music and his work made him one of 
the great designers of our time 
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the slightest touch of a south eastern 
English accent. Next to being the 
world’s most influential designer he is 
also the senior vice president of one of 
the worId’s biggest computer 
companies. He obviously believes he 
has the best job in the world. 

7  Ive talks down his key role in 
‘inventing’ the iPod and iMac, stressing 
the contribution of the manufacturing, 
software, hardware, and electronic 
teams in his charge. “Our goals are 
simple. We genuinely try to make the 
very best product that we can. We 
have a belief that we can solve our 
problems and make products better 
and better. It’s a simple goal to 
articulate, but a difficult one to    14   .” 

8  Apple’s philosophy is that their 
computers and music players should 
be simple to use and beautiful to look 
at. The fans say each product just 
seems    15   . The latest Apple range 
included the ‘impossibly small’ iPod 
Nano, the first video iPod and a new 
iMac – a powerful computer and home 
entertainment system crammed into 
the casing of a flat screen television. 

9  Put Ive in front of one of his iMac 
babies and his    16    is infectious. 
“Look at this. When you put it to sleep 
– suddenly there’s a small white light 
that appears on the front. But you only 
see that there’s a light there when it’s 
switched on. If it’s not switched on, 
there’s no need to see it. The aim,” he  

 
says, “is to create gadgets that can be 
used without looking at the instruction 
book.” 

10  So why is so much stuff out there 
so badly designed? Why is it so hard 
to programme a video or change the 
clock on the microwave oven? “It’s sad 
and frustrating that we are surrounded 
by products that seem to testify to a 
complete lack of care. That’s an 
interesting thing about an object. One 
object speaks volumes about the 
company that produced it and its 
values and priorities.” 

11  Ive may not be a household name, 
but he is not quite the unsung hero of 
British design. In the last few years he 
has won a host of awards. You can 
sense that he is delighted – if a little 
bemused – by the plaudits and praise. 
But what gives him his greatest kick is 
when people give him their iPod 
stories – when they tell him that his 
invention has let them rediscover lost 
music of their youth, or when it has let 
them fall in love with music again. 

 
 

1p 9 Welk woord past het best bij    9    in alinea 2? 
A Apple 
B his business plans 
C his private life 
D marketing 
 

1p 10 ‘It is the sort of instruction’ (paragraph 3) 
What does the writer think of this instruction? 
A It gives Jonathan Ive too much credit. 
B It is normal when you interview famous designers. 
C You would only expect it when you meet highly placed people. 
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1p 11 What happened after Jonathan Ive invented the iMac according to paragraph 4?  
A Apple counted on this one success for too long. 
B Apple was back in business. 
C Jonathan became world famous. 
D Jonathan’s designs were copied by other companies. 
 

2p 12 In alinea 5 wordt verteld dat de iPod klein is. 
 Citeer uit deze alinea twee delen van zinnen die aangeven dat de iPod klein 

is. 
 

1p 13 Kies bij    13    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A According to 
B After 
C In addition to 
D Without 
 

1p 14 Kies bij    14    in alinea 7 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A achieve 
B bear in mind 
C believe in 
D understand 
 

1p 15 Kies bij    15    in alinea 8 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A to become cheaper 
B to get better 
C to get more complicated 
D to present a new challenge 
 

1p 16 Kies bij    16    in alinea 9 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A astonishment 
B enthusiasm 
C irritation 
 

1p 17 What is so interesting about an object according to paragraph 10? 
A how it works 
B the way it looks 
C what it tells you about the makers 
D what its price is for the buyers 
 

1p 18 What is Jonathan Ive delighted about most, according to the last paragraph? 
A the effect the iPod has   
B the good reviews he gets 
C the number of iPods sold worldwide 
D the prizes he has won 
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Tekst 5 
 

2p 19 Welke informatie vind je in de officiële gids voor The National Cycle Network?  
Geef bij elke bewering aan of deze volgens de tekst wel of niet genoemd wordt 
in de gids. 
Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’ in je uitwerkbijlage. 
1 inlichtingen over toeristische attracties in een bepaald gebied 
2 informatie over veilige fietsroutes 
3 advies over het onderhoud van fietsen 
4 aanwijzingen voor bepaalde groepen fietsers 
 
 

 
The National Cycle Network will be 10,000 miles of cycle routes running 
throughout the UK. 5,000 miles are already open with the remainder due for 
completion by 2007. About one third of the Network uses paths that are free 
from motor traffic. These are a great choice for family rides and offer the perfect 
environment for new cyclists and children to practise their skills. 
The Network is a partnership project involving national and local government, 
businesses, community groups and environmental bodies. It is coordinated by 
Sustrans, a charity working on practical projects to encourage people to walk 
and cycle. To find out more about the National Cycle Network or Sustrans call 
0117 929 0888 for a free magazine or visit their website 
www.nationalcyclenetwork.org.uk 
 

National Cycle Network 
OFFICIAL GUIDE 
 
The Official Guide to the National Cycle Network 
describes 30 one-day rides ideal for those who 
want to try out the routes. It also lists traffic-free 
sections and highlights in each region plus 
background information and practical tips for 
travelling with children. An excellent introduction 
to the Network for new, returning and 
experienced cyclists alike. 
 

Official Guide to the 
National Cycle Network (RG80) £9.99+p&p 

To order: call 0117 929 0888 or visit: 
www.nationalcyclenetwork.org.uk 
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Tekst 6 
 

1p 20 Wat wil de tekenaar met deze cartoon duidelijk maken? 
A de kritieke fase waarin het milieu zich bevindt 
B de moeilijke omstandigheden waaronder milieuactivisten hun werk moeten 

doen 
C de overdreven aandacht voor milieuproblematiek 
D de tegenstrijdigheid tussen wat mensen vinden en doen als het om het 

milieu gaat  
 

 
 

 

Is the 
appalling 
weather of 
recent 
weeks … 

…a sign that we 
must FINALLY 
TAKE HEED of the 
DAMAGE we are 
doing to the 
ENVIRONMENT … 

…with our 
FOSSIL FUEL 
CONSUMPTION
and CO2 
emissions? 

I’ll be driving round the 
country over the next 
few months to get your 
OPINION … 
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Tekst 7 
 

Hang on to your skeleton 
 

Roland White tries the only Winter 
Olympic sport in which Britain has a 
chance of gold 
IT IS a sport so dangerous that for 
more than 50 years it was banned from 5 
the Olympics. Competitors race at up 
to 90mph with their faces barely an 
inch from the ground. Even the name 
is chilling — skeleton. And last week 
I made my racing debut. 10 

Skeleton is back at the Olympics 
for the first time in 54 years. It is 
Britain’s best hope of a gold medal. If 
Alexandra Coomber or Kristan Bromley      
   21  , it will be all the more impressive 15 
since there is not even a full-size 
bobsleigh run in this country. The 
closest we can manage is a newly 
opened mini-run at the University of 
Bath, which I found myself peering 20 
down recently. What I could see was a 
track that dipped away sharply, then 
disappeared. In the middle distance 
I could just make out where I would 
eventually be stopping. If all went well, 25 
that is. 

I was supposed to throw myself flat 
after a sprinting start onto what was 
little more than a tea tray with ideas 
above its station. In proper skeleton it 30 
would at least be an expensive tea tray 
weighing about 90lb and worth about 
£2,000. For practice,    22   , we make 
do with a couple of bits of plywood 
wrapped in masking tape and attached 35 
to a smallish trolley running on trails to 
simulate conditions on the ice. 

 “You’ll be fine,” says my coach 
Greg Kirk, a sports student at Bath. 
“Just remember to hang on tight. 40 
Really tight. As tight as you can.” As 
words of reassurance go, these were 
not very    23   .  

 
Skeleton is one of the oldest of 

winter sports. It started in 1884. In 45 
1892 the wooden toboggans1) were 
replaced by a metal version, which 
some joker thought looked like a 
skeleton. 

As an Olympic sport, it was initially 50 
spectacular and not entirely safe. The 
design of the courses meant 
competitors would occasionally be 
  24    the crowd, sometimes even 
injuring spectators. “The courses are 55 
much better now,” said Kirk, 21, an 
amateur sprinter.  

“Of course, safety is relative. The 
main worry is the chin. If you take a 
bend wrong your chin can hit the ice. 60 
I once ended up with severe 
concussion.”  

And there’s more. Let’s not forget 
those terrible hand injuries. “If you’re 
not careful you can crack your hands 65 
on the ice and break your meta-
carpals2),” said Kirk. 

The good news is, however, that 
skeleton doesn’t take too long to learn. 
Alex Coomber, the current world 70 
champion, took it up during a trip to 
Austria in 1997. Ten days after her first 
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run, she finished fifth in a World Cup 
event. It’s not yet a popular sport, you 
see. For some reason people don’t 75 
seem all that keen to take part. 

Coomber, though,    26    fears 
about safety. Before leaving for Salt 
Lake City she insisted: “You can’t 
come off the track, you can’t be 80 
trapped like you can under a 
bobsleigh1), and you’ve only got 4cm or 
so to fall. You’re more likely to get 
injured in rugby.” 

So with those reassuring words 85 
ringing in my ears, plus a couple of 
short runs just to get the feel of my 
tray, it’s time to have a go.  

Have you ever tried to fling 
yourself on top of a moving tea-tray? 90 
It’s a lot more difficult than it looks. My 
coach is trackside shouting, reminding 
me of the three rules of skeleton on 
this practice track: “Keep your head 
up. Keep your legs up. Hold on tight.” 95 

There is no need to remind me to 
hold on tight. By now I am  

hurtling face-first down the track at 
what feels like 50mph but is probably 
30mph at the very most and the end of 100 
the track is rocketing towards me. You 
just about have time to think something 
along the lines of “Oh! Wow! Hey! This 
is great!” before you realise that the 
bungee rope — which acts as a brake 105 
— is approaching. The tone then 
changes to something more like 
“Oowaah-oef” because you hit the 
bungee rope at high speed and are 
immediately     28   . 110 

Real skeleton riders will tackle a 
15-bend course that resembles a tube 
of ice and finish in just more than 
50sec. Hundredths of a second matter 
in this sport. 115 

Kirk has already won a novices’ 
championship in Germany. If he can 
find a sponsor, he hopes to be able to 
race at the next two Olympics. That’s if 
his metacarpals hold out. 120 

 
 

 
 
 

 
 

1p 21 Kies bij de open plek bij    21    het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A finish 
B show up 
C survive 
D take part 
E triumph  
 

1p 22 Kies bij de open plek bij    22    het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A for example 
B moreover 
C nevertheless 
D though  

noot 1 a toboggan (regel 46), a bobsleigh (regel 82): different kinds of sleighs 
noot 2 metacarpals: bones on the back of your hand 
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1p 23 Kies bij de open plek bij    23    het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A comforting  
B instructive 
C frightening 
D meaningful  
E truthful  
 

1p 24 Kies bij de open plek bij    24    het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A catapulted into 
B cheered by 
C engulfed in 
D molested by 
E pushed from 
 

1p 25 In regel 68 begint de schrijver met: ‘The good news is’. Er is dus kennelijk ook 
slecht nieuws.  

 Hoe zou je dit slechte nieuws het best kunnen omschrijven? 
 

1p 26 Kies bij de open plek bij    26    het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A dismisses any 
B enlarges on  
C focusses on  
D is troubled by 
 

1p 27 ‘There is no need to remind me to hold on tight.’ (regels 96-97)  
 Leg uit waarom de schrijver hier niet aan herinnerd hoeft te worden. 

 
1p 28 Kies bij de open plek bij    28    het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

A propelled forward 
B slowed down 
C thrown off your feet 
D turned upside down 
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Tekst 8 
 

1p 29 Wat is het doel van deze tekst? 
De Metropolitan Police wil duidelijk maken dat 
A er bij sollicitaties voorrang wordt gegeven aan buitenlanders. 
B hun politiemensen allerlei verschillende talen spreken. 
C men hulp en bescherming biedt aan alle burgers van Londen. 
D zij politiemensen van allerlei rassen en culturen nodig hebben. 
 

SHE CAREERS 
 
What was the reaction when your 
sister decided to become a Police 
Officer? 
 
Some friends were a bit surprised at 
first - but everyone’s happy now. We 
treat it just like any other job, to be 
honest. She’d done work as a Special 
Constable in London. So she’d always 
had this interest in the Police Service. 
 

“My sister speaks  

Gujarati and Hindi. 

Perfect for a job with 

the Met in Wembley.” 
 
How did your parents react? 
 
I suppose they were a bit concerned at first, knowing she was based in London. 
But they accept that it’s her career choice. And it means she can put her 
languages to good use. They were pleased about that. 
 
Where do languages help as a Police Officer? 
 
Taruna gives advice to communities and schools - it’s all part of her role as a 
community Police Officer. There’s a large section of the Indian community here 
who are from our region and it helps enormously that she can speak the 
language. 
 
POLICE OFFICERS - ₤27,681 after 18 weeks’ initial training 
Like you, we want to create a Police Service that reflects and represents the diversity of 
the capital. Become a Police Officer, and you will be making your community a safer 
place, enjoy a rewarding career and benefit from free rail travel within a 70 mile radius 
of London. For more information please visit our web site. 
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Tekst 9 
 

2p 30 Je wilt graag naar het Glastonbury Festival en je wilt daar ook iets bijverdienen. 
 Geef bij elke bewering in verband met betaald werken op het Glastonbury 

Festival aan of deze juist of onjuist is op grond van de tekst. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 De meeste betaalde baantjes gaan naar de lokale bevolking. 
2 Als je eenmaal binnen bent, vind je makkelijk een betaald baantje. 
3 Je kunt er alleen via bepaalde uitzendbureaus aan komen. 
4 Voor een groot deel van het werk worden professionals ingehuurd. 

Glastonbury Festival 
The Glastonbury Festival takes place on 
Worthy Farm, Pilton in Somerset in July.  
The town that is linked to the Festival, 
Glastonbury, is actually the centre of 
many myths and legends. King Arthur 
and his wife are supposedly buried in 
the ruins of Glastonbury Abbey.  
Many of its High Street shops are ‘New 
Age’ type establishments, being given 
names such as ‘Gothic Image’. 
Last year bands like Coldplay, The 
Killers and The Editors performed at 
Glastonbury. 

 
Working at Glastonbury Festival. Paid employment. 
The Festival is regularly approached about the availability of different types of 
jobs. In fact, the numbers employed directly by the Festival are relatively small. 
If you want to work in event management, stage management, rigging and 
staging, sound, lighting, electrics, plumbing, event security, tent contractors and 
so on, the Festival cannot really help you. Many, if not all, of these specialists 
are employed by different event management companies that have established, 
experienced crew who return year on year – as do most of the organisers 
running performance fields. 
 
Cash and Traffic management employ car parking staff between the Sunday 
before the Festival until the Monday after the Festival – staff are required to 
work a minimum of four 12-hour shifts. Similarly DC Site Services employ staff 
to assist with running the campervan and caravan fields. They also supply 
checkers at vehicle gates and staff the onsite vehicle chaperone service. 
 
Market traders do require staff, but in the main they recruit people who live near 
them and whom they know. If you know traders who come to the Festival, get in 
touch with them early, as they have a limited number of passes for each stall. If 
you go to the Festival and find you are getting a bit short of cash, you might try 
and find traders of food stalls that are rushed off their feet; some of them will 
employ extra staff who are already on site.
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Tekst 10 
 

2p 31 Je bent op zoek naar boeken of verhalen die zich afspelen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

 Welke twee van de romans op de pagina’s 16 en 17 zou je kunnen 
bestellen? 

 Schrijf de titels op. 
 
 

 

Black Notice 
Patricia Cornwell 
The post mortem on an 
unidentified body 
discovered on a cargo ship 
is inconclusive. The victim’s 
personal effects and an old 
tattoo take Dr Kay 
Scarpetta on a hunt for 
information that eventually 
leads her to Interpol’s 
headquarters in Lyons. 

 

Early One Morning 
Robert Ryan 
Bugatti racers Robert 
Benoist and William 
Grover-Williams are rivals 
on the European race 
circuits. When World War II 
breaks out everything 
changes, and together they 
join SOE to help the 
Resistance undermine the 
occupying regime. Based 
on a true story. 

 

Moon Island 
Rosie Thomas 
Arriving in Maine for the 
summer, May feels 
isoIated. When she 
discovers the diary of a 
dead girl her own age, she 
begins to unravel its story, 
immersing herself in the 
past. She soon begins to 
feel she is destined to 
follow in the dead girl’s 
footsteps. 
 

The Burma Legacy 
Geoffrey Archer 
Tetsuo Kamata, once a 
POW camp interrogator is 
now a wealthy 
businessman. One of his 
forgotten victims 
recognises him and aims to 
kill him. MI6 officer Sam 
Packer is ordered to stop 
any attack. But he must 
face the hostile world of 
drug lords if he is to save 
Kamata. 

 

Cold Mountain 
Charles Frazier 
Inman, a soldier wounded 
in the Civil War, turns his 
back on the carnage of the 
battlefield. He begins the 
treacherous journey home 
to Cold Mountain and to 
Ada, the woman he loved 
before the war began. 
Neither knows if the other 
is still alive. 

 

Maura’s Game 
Martina Cole 
Maura Ryan was the queen 
of the criminal underworld, 
pulling off the most 
audacious robbery of all 
time. Now retired from a life 
of crime for love, enemies 
from her past are closing in 
– but they’re about to learn 
that they should never 
cross Maura Ryan. 
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Cradle and All 
James Patterson 
Anne Fitzgerald - once a 
nun and now a private 
detective with a Masters in 
psychology - suddenly has 
the case of a lifetime. But 
she quickly finds herself 
caught between the 
certainty of science and the 
possibility of a miracle that 
could stop the terrible 
medical epidemics now 
sweeping the globe. 
 

 

Jackdaws 
Ken Follett  
Two weeks before D-Day 
(June 1944) the French 
Resistance attacks a 
telephone exchange with 
disastrous results. Flick 
Clairet and an all-woman 
team of secret agents 
known as the Jackdaws 
must complete the mission. 
But ruthless intelligence 
colonel Dieter Franck is on 
Flick’s trail. 
 

 
Don’t miss the chance to order more great books from our Christmas selection for 
less than half price - £2.50 each (rrp £5.99-£7.99). 
This is your last opportunity to treat yourself or a loved one to these gripping books, 
available from as little as £2.50, including postage.  
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Schrijfopdracht 
 

13p 32 Inleiding 
Zoals je gezien hebt in de folder (zie tekst 9) wordt elke zomer in het Engelse 
Glastonbury een muziekfestival gehouden. Het duurt een heel weekend. Er 
treden bands en muzikanten op van over de hele wereld die je graag wilt zien. 
Je hebt op het ogenblik maar weinig geld, maar je wilt er toch naar toe. Je hoopt 
er een baantje te vinden. Op de site www.glastonburyfestivals.co.uk heb je 
gekeken of ze personeel nodig hebben.  
Er is behoefte aan mensen die helpen bij het regelen van het verkeer op de 
parkeerterreinen. Dat soort werk lijkt je wel wat en je hebt er ervaring mee 
tijdens activiteiten op school. Je besluit te reageren. Verder wil je graag weten 
hoe het met de overnachtingsmogelijkheden gesteld is. Als je in Nederland een 
meerdaags festival bezoekt, overnacht je meestal in een tent. Ook wil je weten 
hoe de verdiensten zijn. Je hebt informatie nodig en besluit een brief te schrijven 
aan Cash and Traffic Management Ltd, 48 Queens Road, Coventry, CV1 3EH, 
UK 
 
Opdracht 
Schrijf de brief. Maak gebruik van de informatie uit bovenstaande inleiding bij 
het uitwerken van de volgende punten. 
− Stel jezelf voor (naam, leeftijd, jongen/meisje, nationaliteit)  
− Vertel waar je de informatie over het festival hebt gelezen. 
− Vermeld waarom je de brief schrijft.  
− Schrijf op welke werkzaamheden je graag wilt uitvoeren. 
− Vermeld welke ervaring je met het werk hebt en  
− maak duidelijk dat je goed Engels spreekt. 
− Schrijf hoe je overnacht bij festivals in Nederland en 
− vraag welke mogelijkheden er zijn om goedkoop te overnachten in 

Glastonbury.  
− Informeer naar wat je kunt verdienen met werken op het festival. 
− Sluit af met de vraag of je zo spoedig mogelijk een reactie kunt ontvangen. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Cash and Traffic Management Ltd, de 
datum, de aanhef en de afsluiting. 
(Om je te helpen volgt er een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres en 
aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief 
links bovenaan de pagina.  
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels gebruikt 
hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of 
je alle (10) elementen van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf 
iets (zinvols) toevoegen, maar let op het aantal woorden. 
 
SUCCES!
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Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’ 
(let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk!) 
 
 
[adres afzender (je eigen adres!)] bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
[datum (Let op: de datum van vandaag!)] bijvoorbeeld: 
23 April 2009 
23rd April 2009 
April 23 2009 
April 23rd, 2009 
 
 
[adres geadresseerde] 
Cash and Traffic Management Ltd 
48 Queens Road  
Coventry  
CV1 3EH  
UK 
 

einde  913-0071-a-GT-1-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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Uitwerkbijlage 2 VMBO-GL en TL 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
Schrijfvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
Maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Schrijfopdracht 
 

32 ........................................................................................................................  
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........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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........................................................................................................................  
 
 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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........................................................................................................................  
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

913-0071-a-GT-1-u2* 
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Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
Leesvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
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 
 

 1 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Tekst 2 
 

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

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 ........................................................................................................................  
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D E 
 
 

Tekst 4 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C 
 

 11 A B C D 

A B C D  A B C DX B XA B C D X of of
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 12 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 19 Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’. 
1 wel genoemd  niet genoemd 
 
2 wel genoemd  niet genoemd 
 
3 wel genoemd  niet genoemd 
 
4 wel genoemd  niet genoemd 
 
 

Tekst 6 
 

 20 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 21 A B C D E 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D E 
 

 24 A B C D E 
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 25 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

 26 A B C D 
 

 27 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

 28 A B C D 
 
 

Tekst 8 
 

 29 A B C D 
 
 

Tekst 9 
 

 30 Omcirkel ‘juist’of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist 
 
 

Tekst 10 
 

 31 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

913-0071-a-GT-1-u1* 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL  TL 
 
 
 
 
 
 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

Pagina: 1102Voor 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).



 913-0071-a-GT-1-c 3 lees verder ►►►

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidopdrachten worden 4 
beoordelingscategorieën onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud 
en communicatieve effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de 
scorepunten. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Hij/Peter Rafferty/de (vermoedelijke) dader werd vrijgesproken 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 1 
Advance Tickets  
 
 

Tekst 3 
 

 3 D 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
(It’s) reward(-based) 
 

 6 D 
 

 7 D 
 

 8 E 
 
 

Tekst 4 
 

 9 C 
 

 10 C 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 2 
• (a box the size of a) deck of playing cards 1 
• (it was possible to carry your music collection) in your pocket 1 

Vraag Antwoord Scores
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 13 B 
 

 14 A 
 

 15 B 
 

 16 B 
 

 17 C 
 

 18 A 
 
 

Tekst 5 
 

 19 maximumscore 2 
1 wel genoemd 
2 wel genoemd 
3 niet genoemd 
4 wel genoemd 
 
Indien vier beweringen goed 2 
Indien drie beweringen goed 1 
Indien twee of minder beweringen goed 0 
 
 

Tekst 6 
 

 20 D 
 
 

Tekst 7 
 

 21 E 
 

 22 D 
 

 23 A 
 

 24 A 
 

Vraag Antwoord Scores
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 25 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Er komen veel ongelukken / (gevaarlijke) verwondingen voor bij de sport. / 
de risico’s/gevaren van de sport 
 

 26 A 
 

 27 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het om angst (om eraf te vallen), om 
hoge snelheid, of om een natuurlijke reactie gaat. 
 

 28 B 
 
 

Tekst 8 
 

 29 D 
 
 

Tekst 9 
 

 30 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
 
Indien vier beweringen goed 2 
Indien drie beweringen goed 1 
Indien twee of minder beweringen goed 0 
 
 

Tekst 10 

 
 31 maximumscore 2 

• Early One Morning   1 
• Jackdaws   1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Schrijfopdracht 
 

     32  maximumscore 13 
 
(zie beoordelingsvoorschrift) 
 
Inhoudselementen 
1 naam, leeftijd, geslacht, nationaliteit geven 
2 aangeven dat informatie over het festival in de folder/op internet gelezen is 
3 reden voor schrijven brief geven: graag naar festival, geld verdienen/baantje nodig 
4 aangeven dat je graag wilt assisteren bij verkeer regelen 
5 vermelden ervaring met werk en  
6 duidelijk maken dat je goed Engels spreekt 
7 aangeven dat je bij Nederlandse festivals kampeert/overnacht in een tent 
8 vragen welke mogelijkheden voor goedkoop overnachten er zijn in Glastonbury 
9 informeren naar wat je kunt verdienen 
10 vragen om zo spoedig mogelijke reactie 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de opdracht bij 
tekst 11 (de schrijfopdracht) achter de vraagnummers 32.1, 32.2, 32.3 en 32.4. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen
 
tekst 3   Daily Express 
tekst 4  The Daily Telegraph 

                tekst 6           The Big Issue 
                                tekst 7           The Sunday Times 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
− het juist vermelden van 

adressen, datum, aanhef, 
slotgroet en naam. 

Beoordeel taalfouten in de 
uitwerking van de conventies bij 
taalgebruik. 

 
0 ft   1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig 
of communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. 
zinsbouw en woordgebruik 
meestal ernstiger/storender dan 
grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is 
maatgevend voor het gewicht van 
de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke 
score is hier dus 
altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is 
terug te vinden. (Zie het 
overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
10 elementen 2pt 
 9 elementen 1pt 
 8 of minder 0pt 
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Criterium Beoordelingstaak Scores 
Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer 

gericht schrijft, dus echt 
communiceert en niet ‘slechts’ 
de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt 
voor een samenhangend en 
goed lopend geheel, o.m. door 
correct gebruik van 
verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen 
voor een correcte indeling in 
alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op 
taalfouten. 
 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
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Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB Het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting moeten ‘Yours faithfully, Yours sincerely, Yours truly en Sincerely yours’ 
goed gerekend worden. Dit, omdat deze conventie in de Angelsaksische landen op 
verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, omdat deze steeds minder strikt 
wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting dient u het weglaten van de komma te laten 
passeren. 
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 23 april 2009. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘april’, zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
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gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr 
Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimen- ten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
   London 
   WC1N3XX 
   Great Britain 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I 
read that you are coming to Holland and that you are looking for 
a dog with his owner. I would like to take part in your experiment 
with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother 
tells me, that when I come home he always sits near the door 15 
minutes before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him 
for one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take 
place and how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your 
reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 

Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of 
the research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a 
lot of energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes 
and a beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me 
when he was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like 
to have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research 
dog’s senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves 
a brown fur and short tail. I have him for six years and I got him 
from the asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long 
will it take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the 
travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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P a g i n a :  1 1 1 6V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .
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 945-0071-a-GT-2-o  

Examen VMBO-GL en TL 

2009 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 
 

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 2
maandag 22 juni

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 meldt dit bericht over de filmacteur Tom Cruise en actrice Katie Holmes?  
A Ze hebben een prijs ontvangen voor de slechtste acteerprestaties. 
B Ze hebben over elkaar geroddeld tijdens talkshows. 
C Ze hebben zich op een feest in Hollywood misdragen. 
D Ze zijn uitgeroepen tot het irritantste stel van het jaar. 
 
 

THIS LIFE 
 

 
 
Award ceremony of the week 
Tom Cruise and Katie Holmes, 
pictured above, have been 
named ‘most tiresome’ 
celebrity couple in the Razzies, 
an annual parody of the 
Oscars. According to the award 
citation, the ‘most tiresome’ 
category saIutes the ‘celebs 
we’re all sick and tired of’. The 
couple won the award following 
Cruise’s barnstorming 
performance on the Oprah 
Winfrey Show in which he 
jumped up and down on the 
sofa in a declaration of his love 
for Holmes. The Razzies are 
presented by the Golden 
Raspberry Award Foundation. 
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Tekst 2 
 

1p 2 Hoe kun je in het bezit komen van deze supersnelle sportwagen? 
A door als enige een bepaald bedrag te bieden 
B door de aangeboden verkoopprijs te raden 
C door een algemene kennisvraag te beantwoorden 
D door een bijzondere slagzin in te sturen 
E door het meeste geld er voor te betalen 
 
 
 

Dream car for pennies 
 
This glorious Lotus Exige would normally set you back more than £30,000 
but you won’t have to pay that if you’re successful in our reverse auction. 
In fact you could end up paying less than a pound, because it’s the lowest 
unique bid that gets the car. 
So if you fancy the chance to own this car – and tell your friends you bought it 
for next to nothing – follow the simple steps below, and place your bid today. 
Text the word LOTUS followed by a space and then your bid in pence 
(e.g.: LOTUS 456) to 63666. 
 

 
 
You will be sent a confirmation message telling you the status of your bid, and 
you’ll receive a free update if your bid status changes. 
You can bid as often as you like. When the auction ends – at 4pm tomorrow – 
the person who has entered the desired bid will get the car for that price. 
Remember: it’s not enough just to bid low…! Good luck, and happy bidding. 
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Tekst 3 
 

Police swoop on 
toy gun boy, 10 

 

1  SCHOOLBOY James 
Elsmore spent his 
pocket money on a 
toy gun – and 
triggered a full-
scale armed alert. 
James, 10, took 
the imitation rifle 
back to his uncle’s 
house, where he 
fired pellets at a 
wall.  A neighbour 
saw the youngster 
spread flat, sniper-
style, and he 
dialled 999 in a 
panic. When police 
were told a 
suspected gunman 
was on the loose, 
they sent an armed 
response unit to 
the house in 
Weston-super-Mare, Somerset. They 
stormed into the home of the boy’s 
uncle Trevor Taylor, who 
coincidentally collects replica firearms 
and swords, only to find James 
clutching his toy. 

2  “We heard a furious banging at the 
front door and when I opened it armed 
police were standing there,” said Mr 
Taylor. “For a moment I thought it was 
a joke - that someone was playing a 
trick on me. They said they had come 
about a gun. They burst in with their  

 
 
 

guns and totally overreacted to the 
situation. It was well over the top and 
very scary.” 

3  James, from Birmingham, said: 
“I bought the gun from a market with 
my pocket money. What kind of 10-
year-old would have a real gun?” The 
youngster, who had been visiting his 
uncle and aunt as a treat, was allowed 
to keep the 3ft-long toy gun and told 
that because he was under the age of 
criminal responsibility, he would not 
be charged. He is now back home with 
his mother Mandy in Birmingham. 

4  A Somerset Police spokesman said: 
“To the untrained eye, an imitation 
firearm can appear to be the real thing. 
It has to be treated as such because the 
safety of the public and police officers 
is at stake. Naturally, this is    6   . One 
way of dealing with this is to send 
firearms officers – and in this case 
there were reports of a male with a 
firearm. The message to parents is not 
to buy children toys that look like 
guns. And beware, there are also 
serious consequences for children 
carrying imitation firearms in the 
street.” 

5  The Gun Control Network, which 
campaigns to have the import, 
manufacture and sale of imitation guns 
prohibited, said similar warnings have 
already been issued around the 
country. 

FIRING LINE:
James with his

3ft-long rifle

By Mark Blacklock 

‘It was really 
over the top 
and scary’ 
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1p 3 What made a man in Weston-super-Mare decide to call the police? (according to 
paragraph 1)  
A He believed his house was attacked by terrorists. 
B He felt threatened by his neighbour’s nephew. 
C He thought he had seen an armed criminal. 
D He was afraid a young boy would hurt himself with a gun. 
 

1p 4 What was the first reaction of James’s uncle to the police raid? (according to 
paragraph 2) 
A He became very angry. 
B He did not take it very seriously. 
C He felt slightly guilty. 
D He was really terrified. 
 

1p 5 ‘“To the … at stake.”’ (paragraph 4) 
How could these words of the police spokesman be described?  
They are meant to be  
A an accusation. 
B an apology. 
C an example.  
D an explanation. 
 

1p 6 Kies bij    6    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A highly overrated 
B not a real challenge 
C of the utmost importance 
D very expensive 
 
 

2p 7 ‘similar warnings’ (alinea 5) 
 Wat houden die ‘similar warnings’ in? 

Citeer twee gedeelten uit de tekst waarin staat wat die waarschuwingen zijn. 
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van de beide 
tekstgedeelten op. 
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Tekst 4 

 

Why girls love horses … 
Lucy Cavendish tells of her own very personal love affair  
 

1  I FIND horses graceful, 
glorious creatures. There are so 
many things that are perfect about 
them: the way they move, their 
fluid bodies and shining coats, the 
way they smell, their velvet noses 
and ticklish ears. They are 
handsome creatures with lots of 
attitude and character. 

2  There’s a difference in how 
women feel about horses and how 
our male counterparts do. Women 
have love affairs with horses. We 
kiss their warm soft noses. We 
brush, bathe and rub them. 

3  We give them garlic and 
molasses in their feed to keep them 
healthy. We put boots on them so 
they don’t hurt their legs. We talk 
about them as if they are husbands 
or lovers or babies. We call them 
‘my boy’ and ‘my lad’ and ‘he’ as in 
‘he doesn’t like it when...’ and ‘ooh, 
my boy’s in a bad mood today’. 

4  I know women who spend 
every penny they earn on their 
horses. They spend their weekends 
and evenings cleaning tack, 
mucking out stables and grooming 
them and then, finally, riding; 
because it’s not just about the 
riding, it’s about being near them.  

5  l have always been horse mad. 
My first ever love affair was with 
Puffles, a tiny little Shetland pony.  

6  After Puffles there was Monty. 
He was kind and safe and greedy. 
But then a friend of mine did his 
back in and pretty much gave his 
horse Roger to me. 
 

Lucy Cavendish as a child with Monty. 
 

7  Roger was my greatest love 
affair. He was fast and furious and 
stunning to look at and very, very 
lively. I couldn’t stop riding him.  

8  In the summer I loved the late-
evening riding. In the winter it was 
horribly cold and dark. I had to put 
lights on me and the horse just to 
go up the road.  Then Roger died of 
a heart attack and nothing was the 
same again.  

9  I don’t think men feel this way 
about horses. They love them, of 
course they do, but to them they 
are living beings with a job to do. 
Men hunt horses and show-jump 
them. They look after them, yes, 
but they don’t worry about them 
the way women do. 

10  There is something within most 
of us women that romanticises 
horses. Maybe it is, in part, 
because they still seem wild. They 
still have the fight or flee instinct. 
They are still strong, sometimes 
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frighteningly so. And people love to 
conquer them. 

11  It’s not for nothing that we use 
the term ‘breaking in’ to describe 
the process of how a young horse is 
turned into a reliable riding horse. 
   11    horses will always be 
unpredictable. When you ride them 
you are aware of that. They are 
stronger than you. If they want to 
get you off their backs, they will. 

12  But we still fall in love with 
them. You can run away on a horse, 
you see. You can go fast down hills 
and gallop along beaches and 
through forests and over plains. It 
is the ultimate escape. And yet you 
can also just walk along, at one 
with your horse, seeing things 
people don’t normally see. In a car, 
you go too fast, on foot you are too 
small. 

13  Horses can be companions. We 
trust them. In the past, people have 

travelled miles on them and never 
been let down. When you are in 
true simpatico with your horse, 
then you are a very contented 
person. 

14  Last week I was riding through 
the Sierra Nevada mountains with 
my friend, her husband and their 
older sons, aged 10 and 15. It was 
tough going. We went up 
mountains and down gorges and, 
one day, we rode through harsh 
terrain for over six hours.    13    of 
the boys complained in spite of 
being saddle sore and exhausted. 
In fact, they enjoyed it. 

15  On the last day, our tour leader 
and guide, a talented horse woman 
called Dallas Love, turned to my 
friend and said, ‘I don’t know a 
thing about children but, if your 
sons were horses, I’d be very    14    
if they were mine.’ It was the 
greatest compliment of all. 

 
1p 8 In paragraph 1 Lucy Cavendish introduces the subject of this text by giving the 

readers 
A a romantic description. 
B a scientific theory. 
C a vague impression. 
D an objective definition. 
 

1p 9 What does Lucy want to make clear in paragraphs 2, 3 and 4? 
She wants to make clear that  
A horses take the place of children for some women. 
B owning a horse is an expensive hobby. 
C people should take more care of their horses. 
D women can be really passionate about their horses. 
 

1p 10 There’s a difference … do.’ (alinea 2) 
In een alinea verderop in de tekst wordt deze opmerking verder uitgewerkt.  

 Welke alinea is dat?  
Schrijf het nummer op. 
 

1p 11 Kies bij    11     in alinea 11 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A And yet, 
B Fortunately, 
C That’s why 
D What is more, 
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2p 12 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze ‘juist’ of ‘onjuist’ is op 
grond van de alinea’s 12 en 13. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Een paard is voor de berijder vaak niet alleen maar een vervoermiddel. 
2 Het paardrijden geeft je een gevoel van vrijheid.  
3 Je kunt sommige dingen beter bekijken vanaf een paard.  
4 Je kunt te paard dingen doen die je met de auto of te voet niet kunt doen. 
 

1p 13 Kies bij    13    in alinea 14 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Both 
B Neither 
C One 
D The parents 
 

1p 14 Kies bij    14    in alinea 15 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A amazed 
B ashamed 
C confused 
D pleased 
E worried 
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Tekst 5 
 

1p 15 Michael Payne maakt in een citaat duidelijk dat zijn methode alléén werkt als de 
persoon ook werkelijk van het roken af wil.  

 In welk citaat doet hij dat? 
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van het hele citaat op. 

 
 

STOP SMOKING IN ONE HOUR 
 
IF YOU’RE having trouble kicking the evil weed, Michael Payne 
can help you - in just one hour. Michael runs a hypnotherapy 
practice in Limerick specialising in helping smokers to stop. 

He claims he can transform even the most ardent smoker 
into a healthy non-smoker. 

A member of the Institute of Clinical Hypnotherapy and 
Psychotherapy, Michael is also certified by the American Board of 
Hypnotherapy, one of the largest governing bodies in the world. 

He makes use of an advanced hypnosis technique that 
turns cigarette addicts into non-smokers in sixty minutes. 

He says, “This technique is so powerful it has been 
demonstrated to have a 95% success rate, and there is a free 
backup session for the remaining 5%”. In fact, he is so confident 
of success that he offers a lifetime guarantee. 

Michael is one of the first practitioners to bring this 
method to Ireland. 

He explains, “This powerful breakthrough technique 
combines the latest discoveries in hypnosis with the new science 
of personal achievement known as Neuro Linguistic Pro-
gramming. This takes the power of hypnosis to a new level in 
helping people take control of their lives without cigarettes”. 

Many doctors are so impressed by the medical benefits 
that they are now referring more and more patients for hypnosis. 

Michael says, “I must stress that to achieve success the 
client has to want to overcome the problem. I can’t make a person 
do something he or she does not want to do”. 

The good news is that the method has been successful for 
stars, doctors and everyday people alike, and the practice is now 
open for new clients. The bad news is that there is usually a two 
to three week waiting list for an appointment - but even the 
medical profession believes it’s worth waiting for. 

You can contact Michael to arrange an appointment during 
office hours on 

061 413500 
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Tekst 6 
 

Stark shaving mad 
School suspends black boy for having ‘NF’ haircut 
 
By Sadaf Meehan 
sadafmeehan@ 
gvmedia.co.uk 
 

THE irate parents of a black teenager 
have spoken out after their son was 
suspended – for ‘looking like a 
member of the National Front’. 

In the latest example of ‘political 
correctness gone mad’, 13-year-old 
teenager Kain Roomes was sent home 
from St Mary’s school in Cheshunt, 
Hertfordshire, last Wednesday for 
having his hair ‘too short’. 

Furious mum Sophia Roomes was   
   16    the decision made by the 
school. She said: “I just couldn’t 
believe it. It’s just utterly ridiculous 
that a black child has been suspended 
for having short hair. I think it’s 
outrageous. I mean, there’s no way my 
son could look like a member of the 
National Front.”  

A school rule about hair length 
was introduced a few months ago after 
National Front members became 
active at the school and encouraged 
white children to shave their hair 
short to show membership of the 
racist group. The school responded by 
banning very short hair and launching 
a minimum ‘number two’ haircut for 
all children, regardless of race. 

   17   , Roomes says that far from 
protecting black children, the rule is 
penalising them. She says that her 
husband shaves their son’s head 
because he believes their son looks 
smarter and more presentable with his 
hair short. 

 

Outraged: Kain with mum Sophia 
 
 “There are black people who have 

corn rows and Afros and that often 
gives a negative image. What do they 
want me to do? Do they want me to 
have my son in an Afro? 

I’m not saying they are being 
racist. It’s just political correctness 
gone crazy. If he was a white child I’d 
understand, but black people are not 
NF. They don’t skin their heads and 
they are not NF. This is a white issue, 
it    18    black people,” she added. 

Roomes is launching a petition to 
get an amendment to the rule, but 
understands that the school’s 
headmistress, Ms Benbow, is in a 
difficult position. 

“I sympathise with her, she’s 
lovely and I commend all the work 
she’s done for the school but she 
needs to understand the way black 
people are and change her policy to 
take that into account,” she said. 
But changing the rule could be 
    19    for the headmistress, who 

Pagina: 1127Voor 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).



 

 945-0071-a-GT-2-o 11 lees verder ►►►

could face a backlash from white 
parents saying that their children 
should also be allowed short hair. 

Roomes said: “She was very polite 
and said she was willing to work with 
me, but the simple fact is that my son 
has been expelled.” 

A spokesperson for Hertfordshire 
County Council said: “The school has a 

presentation policy that applies to all 
pupils and relates to many aspects of 
pupils’    20   . It has a requirement 
that haircuts should not be shorter 
than a number two. The school is in an 
area that is known to have National 
Front activity and    21    it asks pupils 
n0t to have very short hair.” 

 
 
 
Kies bij de open plekken in de tekst steeds het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 

 
1p 16  

A excited by 
B flabbergasted at 
C supportive of 
D worried about 
 

1p 17  
A At least  
B However 
C Moreover 
 

1p 18  
A does not put the blame on 
B has nothing to do with 
C is supported by 
D really benefits 
 

1p 19  
A easy 
B essential 
C tricky 
D wise 
 

1p 20  
A appearance 
B attitude 
C background 
D well-being 
 

1p 21  
A apart from this 
B for this reason 
C nevertheless 
D ultimately 
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Tekst 7 
 

Work experience 
Trying out a career helps you discover if it’s right for you 

 
This week: publishing 

 
1 No matter how much excitement 

everybody felt about the release of 
the latest Harry Potter film, it won’t 
match the frenzy that surrounds the 
publication of a new Harry Potter 
book. JK Rowling is living proof of the 
health of the publishing industry. 

2  “People tend to think that 
publishing is all about editing,” says 
Michael O’Brien, founder of the Irish 
O’Brien Press. “They don’t think of 
the other jobs, like marketing, sales, 
design or production.” The small size 
of Irish publishers, such as O’Brien, 
means there tends to be a lot of 
crossover between departments, and 
people can move from one to another. 
“The hardest part is getting your foot 
inside the door,” says Rachel Pierce 
of Verba Editing House. “No matter 
what department has a space, jump at 
the opportunity and learn whatever you 
can. It all helps.” 

3  O’Brien and Pierce agree that work 
experience is very important if you can 
get it. “Make your letter and CV 
original, not just the regular one that 
you could send anywhere,” says 
O’Brien. “Give a solid reason for your 
interest, tell us what you’re reading or 
mention where you buy your books …. 
Don’t say you want to be an editor; just 
be willing to work in any department 
and find out as much as possible.” 

4  Pierce stresses the value of getting 
the basics right. “Ensure that 
everything is well presented,” she 
says. “You can get letters from people 
who even misspell ‘editor’, which 
doesn’t look good.” 

5  Luck has a lot to do with it: it can 
be a matter of simply phoning at the 
right time, when a publishing house 
needs somebody to do odd jobs for a 
week. 

6  O’Brien advises people to look at 
who they know. “See whether your 
parents or teachers know anybody 
working in publishing. You’d be 
surprised at how many people you 
know. It’s still the best way of getting 
in.” 

7  The retail end of the industry is 
also looking healthy. As well as the 
shop floor, there are marketing and 
buying departments, and shops such 
as Hughes & Hughes have 
management training programmes. 
“You need a passion for books,” says 
Derek Hughes of Hughes & Hughes. 
“Good people skills and personal drive 

Potter pottiness: even the release of a new Harry 
Potter film couldn’t match the excitement that 

surrounds a new JK Rowling book 
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and ambition are also useful qualities 
to have.” 

8  The Society of Publishers in 
Ireland, which holds events every now 
and again, welcomes students. Pierce, 
who is its secretary, encourages 
people to get in touch. “We have a 

website, and if people give us a call 
beforehand we can let them know what 
they might enjoy. It would be a good 
way of finding out a bit more and also 
meeting people who are already 
working in publishing.” 

 
 
The society’s website is www.the-spi.com. Also have a look at www.obrien.ie and 
www.hughesbooks.com. 

 
 

 
 
 
 

1p 22 Why are JK Rowling and the Harry Potter books mentioned in the first 
paragraph? 
A to indicate how exciting some children’s books are for adults 
B to make clear that making books is big business 
C to show how famous JK Rowling is nowadays 
D to stress the fact that the public make a lot of fuss about new books 
 

1p 23 What is Rachel Pierce’s main point in paragraph 2? 
It is very difficult to 
A contact the right people in the publishing world. 
B convince a publisher that you are a talented writer. 
C find a market for your first book. 
D get hold of your first job in the publishing world. 
 

3p 24 Hieronder staan adviezen over het vinden van een baan bij een uitgeverij. 
Geef van elk van de adviezen aan of dit wel of niet gegeven wordt in de alinea’s 
3 tot en met 8. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in je uitwerkbijlage. 
1 Schrijf een korte standaardbrief. 
2 Vertel precies wat je uiteindelijke doel is. 
3 Probeer via een bekende binnen te komen. 
4 Volg eerst een goede opleiding. 
5 Houd je heel veel met boeken bezig. 
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Tekst 8 
 

2p 25 Je bent in een folder van de boekenclub op zoek naar boeken of verhalen die 
gebaseerd zijn op een ware gebeurtenis. 
Welke twee van genoemde boeken op de pagina’s 14 en 15 zou je kiezen? 
Schrijf de titels op. 
 
 

 

Slipping into Shadow 
Craig Thomas 
Tripitaka, Northern Burma is the 
setting for a spectacular resort 
owned by an international hotel 
chain. But is it a coincidence that 
the company’s rapid expansion 
is simultaneous with the West 
being flooded with heroin? 
 

 
The Constant Gardener 
John Le Carré 
The moving tale of a man 
ennobled by his wife’s tragic 
murder in Kenya, and an 
exploration of the dark side 
of capitalism. Justin, a 
diplomat, meets terror, 
violence, laughter and 
conspiracy in his odyssey to 
find the killers and their 
motive. 
 

 

Leap of Faith 
Danielle Steel 
Marie-Ange has a perfect 
childhood in France. After a 
tragic accident leaves her 
orphaned, she is sent to live on 
a farm in Iowa, where only the 
friendship of a local boy offers 
comfort and hope. Until a visitor 
brings some startling news. 
 

 

The Hit List 
Chris Ryan 
SAS soldier Neil Slater has 
left the Army to pursue a 
peaceful life, but is drawn 
back into the covert world. 
The Cadre, a group that 
dispatches enemies of the 
state, soon recruits him. But 
who is the real enemy? 
 

 

Hotel Bemelmans 
Ludwig Bemelmans  
Ludwig Bemelmans, author of 
the Madeline books, arrived in 
New York in 1914 with little more 
than two pistols to fend off 
Indians. The Hotel Splendide 
soon became his spiritual home 
and the stage for a host of 
adventures in this unforgettable 
autobiography. 
 

Archangel 
Robert Harris 
When Fluke Kelso learns of 
the existence of a secret 
notebook belonging to a 
senior official, he quits 
Moscow and heads North. 
But in the vast forests that 
surround the White Sea port 
01 Archangel, he has a 
terrifying encounter with 
Russia’s unburied past. 
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Wave Cry 
Alexander Fullerton 
The historic ‘Titanic tragedy’ still inspires: an Irish family travelling steerage-class 
on the Titanic is woken by its collision. Eileen survives whilst her husband and 
three-year-oId child perish. When, in the rescue ship Carpathia, she sees the 
managing director of the White Star Line alive and well, EiIeen determines to kill 
him. 

Don’t miss the chance to order more great books from our Christmas selection for 
less than half price - £2.50 each (rrp £5.99-£7.99). 
This is your last opportunity to treat yourself or a loved one to these gripping books, 
available from as little as £2.50, including postage.  
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“To do this 
properly you 
need to be 

slightly hungry 
and very 

disciplined.”

Tekst 9 
 
HOW DO I BECOME … 

… A CHOCOLATE TASTER? 
By David Rose 
 

 
 

1  IT MAY be every little boy’s 
and girl’s dream job – eating 
chocolate and sweets all day with 
melt-in-the-mouth impunity. While 
Johnny Depp stars in Roald Dahl’s 
film Charlie and the Chocolate 
Factory, most supermarkets and 
food stores have their very own 
Willy Wonkas, who appear to 
indulge every chocoholic’s fantasy. 
But don’t be fooled by the 
decadent job title; these 
confectionery buyers and tasters 
are nothing if not serious about 
chocolate. 

2  Chloé Doutre-Roussel, 
confectionery buyer for Fortnum 
and Mason, the London luxury 
store, starts work at 5am each day 
to ensure that her taste buds are 
perfectly primed.  

3  “After I wake up, 
I sit with my laptop, 
surrounded by 
chocolate to taste,” 
she says. “To do this 
properly, you need to 
be slightly hungry, not 
eat anything else beforehand and 
be far away from things with strong 
tastes or smells, such as tea or 
coffee.” 

4  Also, this is not a job for 
gluttons, she says: “If you taste 
more than four to six chocolates 
your taste buds become saturated. 
I will always only compare equiva-
lent types of cocoa contents with 
each other. To be good at this job 
you need a lot of discipline.” 

5  Just as a wine connoisseur can 
judge the finest vintage wine, 
Doutre-Roussel is able to judge the 
finest flavour of cocoa bean, a skill 
which developed from a sweet-
toothed hobby. “When I was 
growing up I spent my pocket 
money on dark and milk chocolate, 
tasting the difference and wanting 
to find new varieties,” she says. 
“Later, I learnt more about the 
subject and gave talks about it.” 

6  Backgrounds in sales or mar-
keting can be useful for food 
buyers, with starting salaries in the 
£17,000-£20,000 range, but the 
main credential is a passion for 
flavour and quality. Doutre-
Roussel, 38, applied for her job 
after friends saw it advertised and 
suggested that it was perfect for 

her. “It’s not just knowing the 
product, it’s a case of listening 
to your taste buds and your 
body,” she says. “I’ve been 
working here for two years but 
I consider myself to have 25 
years’ serious tasting behind 
me. With enough practice you 

can find a whole variety of flavours 
and nuances you would not have 
noticed before.” 
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1p 26 What is said about chocolate tasters in paragraph 1? 
A They are very careful not to get addicted to eating chocolate. 
B They do not take their job of chocolate tasting lightly. 
C They have usually been chocolate lovers since their childhood. 
D They often advise different firms about the quality of chocolate. 
 

1p 27 Why does Chloé Doutre-Roussel start work at 5am according to paragraphs 2 
and 3? 
She starts work very early 
A because she usually likes to have something to eat then.  
B so she can finish her work before the store opens. 
C so she can taste under the best conditions. 
D so she does not have to hurry to get organised. 
 

1p 28 Why does Chloé never test more than four to six chocolates according to 
paragraph 4? 
If she tests more, 
A it will influence her senses. 
B it will make her feel sick. 
C she will gain too much weight. 
D she will lose concentration. 
 

1p 29 Wat is volgens de schrijver de belangrijkste eigenschap voor iemand die een 
baan als Chloé wil hebben?  
Citeer het deel van de zin uit alinea 6 waarin dit staat.  
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Tekst 10 
 

1p 30 Met welk doel is dit artikel geschreven? 
A om aandacht te vragen voor uitstervende diersoorten 
B om geld in te zamelen voor het bieden van hulp na natuurrampen 
C om informatie te geven over actieve vakantiereizen met ‘meerwaarde’ 
D om reclame te maken voor vakantiebestemmingen buiten Europa 
 
 
 
Let us show you the way! 
 

 
 
Done Ibiza? Fed up fighting the crowds in Majorca? Hiring a private 
island à la Nicole Kidman (Wakaya Island, Fiji, at £14,340 a night) or Jennifer 
Aniston (Frigate Island, The Seychelles, at £120,000 per week) is ideal, but 
dream on. Instead, make it real by combining a holiday with conservation work. 
Madventurer (0845-121 1996) organizes amazing trips to Africa and South 
America in return for building, conservation or coaching help on one of its many 
projects. Or, if counting rare tigers in conservation reserves in India is more 
your thing, Discovery Initiatives (01285 643333) can tailor a trip for you. 
Another trick is to raise money for charity. The Born Free Organisation (01403 
240170; trisha@bornfree.org.uk) offers a ten-day trek through Sri Lanka to help 
return baby elephants to their natural habitat. It costs just £250 – as long as you 
can raise £1,950 in sponsorship to help the orphaned elephants. 
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Tekst 11 
 

1p 31    Wie probeert Human Writes met deze advertentie precies te bereiken? 
Vul de volgende zin in je uitwerkbijlage aan: 
Mensen die bereid zijn om …..  
 
 
 
 

Penfriends needed 
 

For some, arrival on death row represents the final 
journey in a life of poverty, hopelessness and despair. 
Human Writes is a non-profit organisation that offers 
non-judgmental friendship and support to the 3,700 

people suffering the mental torture of anything up to 25 
years on death row. We give correspondents unlimited 
help, advice and support, so please make someone’s 

life better with your letters. 
For details send a S.A.E. to: 

 
 

Human Writes, Hill Farm, Little 
Ryburgh, 

 Norfolk NR21 OLR 
or humanwritesuk@yahoo.co.uk 
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Schrijfopdracht 
 

13p 32 Inleiding (NB Deze opdracht hoort niet bij een andere tekst in het examen.) 
Je hebt op het internet een oproep gezien voor Europese jongeren die deel 
willen nemen aan een Big Brother International programma. Dit wordt 
opgenomen in de Schotse Hooglanden en gaat zes maanden duren. Er komen 
allerlei sportieve activiteiten aan te pas, en er wordt van je verwacht dat je 
behoorlijk sportief bent. Dat ben je inderdaad: je doet aan verschillende sporten. 
Je wilt graag aan het programma meedoen omdat het je een uitdagende 
ervaring lijkt. Je spreekt al goed Engels, maar wilt graag oefenen. 
 Wat de periode betreft komt het goed uit. Als het programma start, ben je 
net klaar met je eindexamen en je ouders vinden het goed als je een jaar wacht 
voordat je naar een vervolgopleiding gaat. De deelnemers moeten samen 
wassen, koken en schoonmaken. Je doet dat thuis ook regelmatig. 
Op de site wordt gevraagd of je schriftelijk wilt reageren en een foto wilt 
meesturen. Engels wordt de voertaal. Je hoopt voor een gesprek te worden 
uitgenodigd. Stuur de brief aan: Big Brother International, BBC, PO Box 112,  
W1 12 London, UK  
 
Opdracht 
Schrijf de brief en gebruik de informatie uit de bovenstaande inleiding bij het 
uitwerken van de volgende punten: 
− Stel jezelf voor (naam, leeftijd, jongen/meisje en land) en  
− leg uit waarom je aan het programma mee wilt doen. (twee redenen) 
− Vertel aan welke twee sporten je doet en 
− vermeld dat je ervaring hebt op huishoudelijk gebied. 
− Vertel welke twee huishoudelijke klussen jij wel zou kunnen doen. 
− Vertel waarom de periode je goed uitkomt en 
− wat je ouders ervan vinden als je een jaar wacht met doorleren. 
− Vermeld dat je een foto meestuurt. 
− Maak in een slotzin duidelijk wat je hoopt. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Big Brother International, de datum, de 
aanhef en de afsluiting. (Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje 
met voorbeelden van adresconventies.) 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres en 
aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief 
links bovenaan je uitwerkbijlage. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels gebruikt 
hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of 
je alle (9) elementen van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets 
(zinvols) toevoegen, maar let op het aantal woorden. 
 
Succes!  
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Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’ 
(let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk!) 
 
 
[adres afzender (je eigen adres!)] bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
[datum (Let op: de datum van vandaag!)] bijvoorbeeld: 
23 April 2009 
23rd April 2009 
April 23 2009 
April 23rd, 2009 
 
 
[adres geadresseerde] 
Big Brother International 
BBC 
PO Box 112 
W1 12 London  
UK 
 
 
 

einde  945-0071-a-GT-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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tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
Schrijfvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Schrijfopdracht 
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 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
Leesvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
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 
 

 1 A B C D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C D E 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D 
 

 7 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
 

Tekst 4 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

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

 11 A B C D 
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 12 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D E 
 
 

Tekst 5 
 

 15 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 6 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C  
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
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 24 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
4 wel  niet 
 
5 wel  niet 
 
 

Tekst 8 
 

 25 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
 

Tekst 9 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 

 29 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 10 
 

 30 A B C D 
 
 

Tekst 11 
 

 31 Mensen die bereid zijn om.................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidopdrachten worden 4 
beoordelingscategorieën onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud 
en communicatieve effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de 
scorepunten. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A 
 
 

Tekst 3 
 

 3 C 
 

 4 B 
 

 5 D 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 2 
twee van de volgende antwoorden: 
− To the … real thing  
− (The message)/not to … like guns  
− (And beware)/there are …imitation firearms/the street  
 
per goed antwoord  1 
 
 

Tekst 4 
 

 8 A 
 

 9 D 
 

 10 maximumscore 1 
(alinea) 9 
 

 11 A 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 juist 
4 juist 
 
Indien vier beweringen goed 2 
Indien drie beweringen goed 1 
Indien twee of minder beweringen goed 0 
 

 13 B 
 

 14 D 
 
 

Tekst 5 
 

 15 maximumscore 1 
I must...the problem/to do. 
 
 

Tekst 6 
 

 16 B 
 

 17 B 
 

 18 B 
 

 19 C 
 

 20 A 
 

 21 B 
 
 

Tekst 7 
 

 22 B 
 

 23 D 
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 3 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
5 wel 
 
Indien vijf beweringen goed 3 
Indien vier beweringen goed 2 
Indien drie beweringen goed 1 
Indien twee of minder beweringen goed 0 
 
 

Tekst 8 
 

 25 maximumscore 2 
Hotel Bemelmans 
Wave cry 
 
 

Tekst 9 
 

 26 B 
 

 27 C 
 

 28 A 
 

 29 maximumscore 1 
(but…is) a passion for flavour and quality 
 
Opmerking 
Geen punt toekennen voor het antwoord: ‘it’s a case…your body’. 
 
 

Tekst 10 
 

 30 C 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 11 
 

 31 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
te gaan schrijven/corresponderen met ter dood veroordeelden / mensen 
die op de doodstraf wachten 
 
Opmerking 
Zowel het aspect ‘schrijven’ als het aspect ‘ter dood veroordeelden’ moet 
in een goed antwoord voorkomen. 
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Vraag Antwoord Scores

Schrijfopdracht 
 

 32      maximumscore 13 
 
(zie beoordelingsvoorschrift) 
 
Inhoudselementen 
1 noemen naam, leeftijd, jongen/meisje en land  
2 twee redenen voor wens tot deelname geven: sportieve/uitdagende 

ervaring en Engels oefenen/verbeteren 
3 vermelden twee sporten   
4 thuis regelmatig helpen in het huishouden 
5 twee mogelijke huishoudelijke taken aangeven 
6 aangeven waarom periode goed is: net eindexamen gedaan 
7 mening ouders weergeven: akkoord met uitstel weer naar school gaan 
8 vermelden foto meegestuurd 
9 hoop op uitnodiging uitspreken 
 
 

5 Inzenden scores
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de opdracht bij 
de schrijfopdracht achter de vraagnummers 32.1, 32.2, 32.3 en 32.4 in WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3  The Daily Telegraph 
tekst 4  The Observer 
tekst 6  Voice 
tekst 7  She 
tekst 8  The Irish Times 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
− het juist vermelden van 

adressen, datum, aanhef, 
slotgroet en naam. 

Beoordeel taalfouten in de 
uitwerking van de conventies bij 
taalgebruik. 

 
0 ft   1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig 
of communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. 
zinsbouw en woordgebruik 
meestal ernstiger/storender dan 
grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is 
maatgevend voor het gewicht van 
de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke 
score is hier dus 
altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is 
terug te vinden. (Zie het 
overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
9 elementen 2pt 
8 elementen 1pt 
7 of minder 0pt 
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Criterium Beoordelingstaak Scores 
Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer 

gericht schrijft, dus echt 
communiceert en niet ‘slechts’ 
de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt 
voor een samenhangend en 
goed lopend geheel, o.m. door 
correct gebruik van 
verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen 
voor een correcte indeling in 
alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op 
taalfouten. 
 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
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Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht tekst  
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting moeten ‘Yours faithfully, Yours sincerely, Yours truly en Sincerely yours’ 
goed gerekend worden. Dit, omdat deze conventie in de Angelsaksische landen op 
verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, omdat deze steeds minder strikt 
wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting dient u het weglaten van de komma te laten 
passeren. 
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 23 april 2009. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘april’, zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
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daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
NB Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
NB Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr 
Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimen- ten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
   London 
   WC1N3XX 
   Great Britain 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 minutes 
before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 

Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and 
a beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s senses and 
telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a brown fur and 
short tail. I have him for six years and I got him from the asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it take to 
travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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Examen VMBO-GL en TL 

2008 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 

Dit examen bestaat uit 32 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
maandag 26 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 meldt dit krantenbericht? 
A De weersverwachting kan binnenkort voor een langere periode gegeven 

worden. 
B Er wordt een internationale opleiding voor weervoorspellers gestart. 
C Het klimaat zal de komende jaren wereldwijd sterk veranderen. 
D Het weerbericht wordt in de nabije toekomst gemaakt door een 

ruimtevaartinstituut. 
 
 

Better weather forecast on its way! 
 

EATHER is Britain’s favourite topic of conversation. 
In a country where we can get four seasons in one day, weather-

forecasting assumes a far greater importance than it does in places with 
more stable climates. 
 

Current predictions are only 
reliable for a few days ahead, but now, 
we’re told we can look forward to 
accurate forecasts up to 60 days ahead! 
 

NASA 
It’s all thanks to a new study of the 

stratosphere — the atmospheric layer 
which sits between six and 30 miles 
above us. 

The study, partly funded by NASA, 
says shifting wind patterns in the 
stratosphere could help forecasters 
predict weather here on earth, two 
months ahead. 

Changes all that way above us 
usually take a week or more to work 
their way down to where they begin to 
affect the weather, giving forecasters 
more time to study the patterns. 

“The study points weather 
forecasters towards a new source of 
information that hasn’t been used 
before in weather prediction,” said Dr 

Mark Baldwin, of North-West Research 
Associates in Bellevue, Washington. 

“And now, we can see it coming.” 
 

 

W 

New forecasting techniques should make 
Michael Fish’s job a bit easier. 
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Tekst 2 
 

2p 2 Je bent op vakantie in de Verenigde Staten en hebt bij WalMart een telefoon-
kaart voor gebruik in een telefooncel gekocht. Daarmee kun je heel goedkoop 
naar Nederland bellen. Op de verpakking, hieronder afgebeeld, staat dat je drie 
aparte cijfercombinaties moet intoetsen vóórdat je het landnummer (31) van 
Nederland kunt bellen. 

 Welke drie cijfercombinaties zijn dat? 
Schrijf de cijfers in de goede volgorde op. 

  
MCI PrePaid 
CALLING  CARD™ 
 
IDEAL FOR: 
− Students 
− Business People 
− Military Personnel 

− Gifts 
− Anyone On The Go 
− Everyday Low Rates 
− One Low Domestic Rate 

 

EASY TO USE DIALING 
INSTRUCTIONS: (From USA) 

1 Dial 800 
2 Enter your MCI PrePaid® number 
3 Dial Area Code + Number, or 

011 + Country Code + City Code + Number 
MCI PREPAID RATES 

For Calls Made To: Units per 
minute 

Anywhere in the USA including Puerto Rico, Alaska, Hawaii and 
U.S. Virgin Is. 1 
Aruba, Australia, Bahamas, Bermuda, British Virgin Is., Canada, 
Denmark, Finland, France, Germany, Guam, Iceland, 
Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, 
Switzerland, United Kingdom 2 
Mexico 3 
Africa, Asia, Carribean, Europe, Latin America, Middle East 3-9 **  

** International termination rates vary by country and may be higher than those 
listed above. Please contact customer service number on back of card for 
current rates.  
Unit Values: One unit equals one domestic minute. Units for international 
termination and origination are different than domestic and vary by country. 
Each time you use your card, the number of units remaining will be announced.  
FCC mandated payments to pay phone providers may result in additional 
charges for calls placed from pay phones. 
Service is provided by MCI Telecommunications Corporation pursuant to its 
Tariff FCC No. 1, as amended, and any applicable state tariffs.  

DO NOT PURCHASE PACKAGE IF TAMPERING IS EVIDENT. 
 

NR.0898
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Tekst 3 
 

1p 3 Welke boodschap heeft Kieron Connolly voor de lezer? 
 

I T  H A P P E N E D  T O  M E  
 

The night I became a crime statistic 
Crime has soared in the past 
year, it was reported last week. 
I must be part of those 
statistics because I was 
punched in the face on my 
doorstep by a man who was 
trying to wheedle some money 
out of me. 

He started walking 
alongside me as I was on my 
way home late one night. He 
asked if he could change some 
money with me. I said I wanted 
to see the money but the man, 
who was about 25, had a 
London accent and looked 
North African, refused and 
accused me, oddly, of 
‘constitutional racism’. 

By this time I was at my doorstep and refusing to get my money 
out. So he punched me, bloodying my nose and cutting my lip. 
I shouted for help, but he ran off. 

There have been so many stories about the police not doing 
anything in such circumstances that my first thought was not to 
report it. I’m now glad I did. Because of the man’s use of the term 
‘constitutional racism’, the police had an idea who he was. But though 
they arranged two identity parades, I couldn’t pick him out. 

I understand, however, that the man they suspect is now in prison 
for another offence. 

I feel the police did what they could. And they can only tackle 
crime if we report offences to them. 
 

Kieron Connolly 
London W11 
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Tekst 4 
 

1p 4 Voor wie is deze advertentie speciaal bedoeld? 
 
 

Remember how it felt to put a smile on someone’s 
face? 
 
If you’re a trained nurse who’s left 
the NHS, you’ll remember that 
feeling. Helping someone like 
Jenny, who has been through one 
of the most harrowing experiences 
of her life. Remember the 
teamwork involved in a case like 
this? The many nurses and health 
care professionals there at every 
step along Jenny’s road to 
recovery? If you’re interested in 
returning to nursing, we want you 
back. You’ll find the NHS is 
changing. 

Providing financial support during 
refresher training, greater career 
progression and flexible working 
conditions, including part-time 
opportunities. Plus the pay is 
getting better. From April, returning 
full-time nurses can earn between 
£16,005 p.a. and £20,665 p.a. Why 
not give us a call today on 
0845 60 60 655 or visit our website 
at www.nhs.uk/careers 

 
Nursing. Rejoin the team and make a difference. 

 

NHS 
Careers 
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Tekst 5 
 

‘I rejected a job in 
insurance to live in a tree.’ 
Kate Bonner, 32, from Dorset, became a tree protester in 
1995. She now runs a nursery school. 
 

‘I had always done what my 
parents expected of me, studying 
hard and going to university. 
Afterwards, I could either follow the 
career path they wanted, or break 5 
out and do something more 
positive. 

‘I had just been offered a job in 
insurance, which promised good 
pay and prospects. My parents 10 
wanted me to take it, but 
I disagreed with the ethics of the 
industry. 

‘I’d heard of a tree-protest site 
near where I lived at the time, in 15 
Guildford, Surrey. The council was 
planning to widen a road and build 
a huge incinerator in the middle of 
a housing estate. After watching 
coverage on the local news, 20 
I decided that I wanted to make a 
difference. Although I had never 
protested about anything before, 
this felt like the right thing to do. 

‘When I told my parents I was 25 
planning to become a protester, 
they were deeply disappointed. 
They care about the environment, 
but believe the right way to get 
things changed is to go through 30 
your local councillor or to write to 
your MP. But, at 23, I was full of 
determination. 

‘It was a cold winter’s morning 
when I left. There was only one 35 
person awake on the site. He told 
me they needed long wooden 

beams for building tree houses so, 
with £60 in my pocket, I went to the 
nearest reclamation yard. 40 

‘I arrived like Father Christmas 
with this truckload of wood and 
said, “Can I stay?” 

‘I was there for the next seven 
months. There were about 50 45 
people on the site. Many, like me, 
were from comfortable, middle-
class homes. We went from 
ordinary, mainstream lives to a 
very basic, communal lifestyle. My 50 
parents would not visit me on site 
and, for the next four years, we 
lived separate lives with occasional 
phone calls to each other. 

‘I built my own very simple tree 55 
house out of pallets lashed to a 
tree. At night, the houses rocked 
and creaked like boats, but it felt 
incredibly    10   , even though 
I was 30ft up in the air. 60 
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‘One day, a passing motorist in 
a big, flash car saw me washing 
my face in a bowl and yelled: “Get 
a bath!” He probably saw me as 
some dirty crusty. 65 

‘Everyone found their natural 
roles. My job was to get wood and 
water. When we needed food, we 
hitched into town. A lot of our 
supplies came from supermarket 70 
skips at the back of the 
supermarket. On the day we heard 
the protest had been successful, 
loads of police and council 
members showed up and the 75 
atmosphere was amazing. 

‘Next, I moved to a site at 
Lyminge Forest, Kent, where we 
eventually stopped a holiday 
village being built on 440 acres of 80 

woodland. By then, I was a bit fed 
up with the hardships, and I was 
missing my family. 

‘I had no regrets about moving 
on. I felt I had made a difference, 85 
and experienced a freedom most 
people only dream about. I would 
never have got such satisfaction 
from selling insurance policies. 

‘I now help run a children’s 90 
nursery at an education centre in 
Dorset, where I am surrounded by 
beautiful countryside and people 
who believe in an organic, 
sustainable lifestyle. My 95 
relationship with my parents has 
come full circle and we are now 
much closer than ever before.’ 

 

 
 
 

1p 5 What did Kate’s parents expect her to do after she had finished her study? (lines 
1-13) 
They expected her to  
A do something for charity. 
B find good employment. 
C raise a family. 
D travel the world. 
 

1p 6 What reason does Kate mention in lines 8-24 for not taking the job she’d been 
offered? 
A She could not accept the moral standards of the business. 
B She realised that this kind of company damages the environment. 
C She thought the job didn’t offer enough opportunities. 
D She wanted to show her parents that she could make her own decisions. 
 

2p 7 Geef voor elk van de volgende beweringen over Kate’s ouders aan of deze juist 
of onjuist is volgens regels 25-33? 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ze waren geïnteresseerd in milieubescherming. 
2 Ze vonden dat je milieuproblemen op moet lossen via de politiek. 
3 Ze verwachtten dat Kate de politiek in zou gaan. 
4 Ze hoopten dat het verkeersproject door zou gaan. 
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1p 8 What did Kate do to join the protest movement? (lines 34-43) 
A She asked her parents to give the movement some money. 
B She impressed the protesters by driving a huge truck. 
C She provided the group with building materials. 
D She simply started to build her own tree house. 
 

1p 9 What is true about Kate and her parents according to lines 44-54? 
A Kate had very little contact with her parents. 
B Kate rejected the luxury of her parents’ house. 
C Kate’s parents begged her to come home again.  
D Kate’s parents were ashamed of her. 
 

1p 10 Kies in regel 59 bij    10    het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.  
A exciting 
B frightening 
C safe 
D unreal 
 

1p 11 How did the protesters get their food? (lines 61-76) 
A They collected rejected food. 
B They got meals from the local people. 
C They grew their own food. 
D They often stole it from the stores. 
 

2p 12 Wat waren voor Kate de belangrijkste twee redenen om te stoppen met haar 
protestacties volgens regels 77-89? 
Schrijf twee verschillende redenen op. 
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Tekst 6 
 

1p 13 Met welk doel is in Newcastle de website alreet.com opgezet? 
Deze website is opgezet om jongeren  
A hun mening over hun woonplaats te laten geven. 
B informatie over gemeentelijke diensten te geven. 
C te leren zelf een website te maken. 
D zich te laten inschrijven voor culturele activiteiten. 
 

Life in 
the city 
 

A NEW website, 
alreet.com, is being created by 
teenagers and youngsters in a 
project overseen by Newcastle 
City Council’s play and youth 
service. 

It is being launched giving 
youngsters in Newcastle a 
chance to put forward their 
thoughts on life in the city. 

To ensure as many people 
as possible are given the 
chance to get involved, a 
series of events has been 
arranged throughout the rest 
of the summer. 

Newcastle Central Library 
is staging web weeks in its 
digital theatre where the site 
will be tested and ideas added. 

The sessions will be held 
from July 19 to 22 and August 
23 to 27 between 10am and 
noon and 1pm till 3pm.  

Contact (0191) 265 2405 for 
details. 
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Tekst 7 
 

Spend time with those doing time 
Inmates and students can learn a lot from a new prison-visiting volunteer scheme, 
discovers Fiona Sibley 
 

 
On Wednesday, Goldsmiths 

College student Rae Jenkin will not be 
spending her afternoon off playing 
hockey or watching soaps. Instead, 
she will step on to C Wing of Brixton 5 
prison, and come face to face with an 
inmate. She doesn’t know who, only 
that it will be someone selected for a 
visit by the prison’s chaplain. Rae will 
be there for an hour, during which she 10 
and her inmate might talk about 
television, what’s happening in the 
news, or what life is like – inside or 
out. 

“I wanted to understand what prison 15 
was like for people, and to offer them 
someone to talk to,” says Rae, who at 
21 has been inside one of Britain’s 
most notorious jails four times. 

“We spend an hour in the prison, 20 
once a week. You can’t comprehend 
spending a whole day in there. It is so 
cramped that two people are shoved in 
a single cell, and they are allowed out 
on to the wing for only an hour a day. 25 
The prisoners say they are supposed 
to get out to exercise once a week, but 
it is so understaffed that sometimes 
they don’t even get that.” 

If the pilot scheme takes off, 30 
Inmates, a new prison-visiting 

volunteer scheme for students, might 
be introduced nationally. 

One reformed ex-convict who is in 
favour of the scheme is actor Stephen 35 
Fry. He landed a spell in a young 
offenders’ institution aged 18 after he 
stole a family friend’s credit card and 
booked himself in at the Ritz. “Many 
people have a simplistic approach to 40 
crime and its causes, but the situation 
is often more complex than it appears,” 
he says. 

Goldsmiths College wants to make 
clear that volunteering is not being 45 
dull. The Inmates scheme is perfect for 
getting bleary-eyed students to switch 
off the television and do something 
that might challenge their abilities and 
ideas, while improving the lives of 50 
others. 

It stinks of credibility, too. Visiting 
criminals appeals to even those too-
cool-for-school students who would 
never be seen volunteering to take fruit 55 
to old people’s homes. 

The volunteers spent four months 
under the tuition of a former East End 
gangster and armed bank robber, 
Bobby Cummines. He appreciates the 60 
value of a small gesture of kindness. 
“I got into crime at an early age, and 
went down at the age of 16 for 
possessing a sawn-off shotgun,” he 
says. 65 

“Later I served 13 out of 20 years 
for armed robbery, but a judge and a 
probation officer both told me I was 
worth more. I started an Open 
University course to find out why I was 70 
different and why I had got involved in 
crime. People glamorise the lifestyle, 
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but mine was a seedy, gutter world. 
I learnt how to escape from it through 
education.” 75 

Today, Cummines is passionate 
about improving rehabilitation schemes 
to prevent re-offending. “The Inmates 
scheme is about chaIIenging people’s 
belief systems – both the students’ and 80 
the prisoners’. It’s about teaching 
offenders to become employable, and 
about decent citizenship. We hope 
offenders will see another side of life, 
and come out of jail feeling less 85 
inclined to burgle someone’s house, 
because it might belong to that 
student. These students can help 
prisoners to develop self-confidence,” 
he says. 90 

“This scheme will help us to recruit 
volunteers who are younger and from 

different ethnic backgrounds,” says 
Colleen Munroe, who organises visits 
for the Prison Service. “Prisoners 95 
should benefit from seeing people to 
whom they can relate better than the 
average National Association of Prison 
Visitors volunteer – who is generally 
white, middle class and retired.” 100 

With four months’ training and 
security clearance procedures to 
complete, it’s not been    21    for these 
students, but 32 are fully trained, and 
15 are already visiting people in 105 
prison. 

Think you can handle it? A similar 
scheme may appear at your university 
soon – and there’s a lot to learn from 
doing a bit of time. 110 
 
 

 
 

1p 14 What does Fiona Sibley say about Rae Jenkin in lines 1-14? 
She is a student who  
A has been asked to identify a criminal. 
B is facing a prison sentence. 
C is taking part in a social project. 
 

1p 15 Rae draws a conclusion about life in Brixton prison (lines 15-29). 
Her conclusion is that 
A getting a clear picture of it all is very difficult. 
B prisoners there have some influence on their daily programme. 
C the conditions under which prisoners live are unthinkable. 
D there is a lot of aggression among inmates. 
 

1p 16 What does Stephen Fry make clear about the influence of the Inmates scheme? 
(lines 30-43) 
A It may improve the treatment of young prisoners. 
B It may provide a better understanding of how people get involved in crime. 
C It will help prisoners return into society after their release. 
D It will help young people to stay away from crime. 
 

1p 17 ‘It stinks of credibility, too.’ (line 52) What does the writer want to make clear in 
lines 44-56? 
Some students take part because it appeals to them and  
A they can skip a few lessons. 
B they hope to get better marks. 
C they know it won’t harm their image. 
D they want to raise some money. 
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1p 18 Hoe maakte Bobby Cummines zich los van het criminele milieu volgens regels 

57-90? 
 

1p 19 ‘The Inmates scheme is about challenging people’s belief systems’ (lines 78-80)  
According to Bobby Cummines the most important function of Inmates is 
A to ensure that people who are in prison are treated with respect. 
B to explain to the public that delinquents have the right to a second chance. 
C to make clear that imprisonment will not always lead to better behaviour. 
D to prevent ex-convicts from falling back into crime. 
 

1p 20 What is the main difference between Inmates and the National Association of 
Prison Visitors according to Colleen Munroe (line 94)? 
A the kind of people that come and see the prisoners 
B the main goals of the organisations 
C the number of volunteers that support the organisations 
D the way the visits to prisoners are organised 
 

1p 21 Welk alternatief past het best bij    21    in regel 103?  
A absolutely safe 
B easy 
C satisfactory  
D successful 
E very interesting 
 

2p 22 Stephen Fry and Bobby Cummines hebben allebei in hun jeugd al in de 
gevangenis gezeten. Er zijn twee zinnen in de tekst waaruit dit blijkt. 

 Citeer voor zowel Stephen Fry als Bobby Cummines de zinnen waaruit dit 
blijkt. 

Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van de zinnen op. 
 

1p 23 ‘and there’s a lot to learn from doing a bit of time’ (lines 109-110)  
What does ‘a bit of time’ refer to in these lines? 
A a few hours of training 
B a visit to an inmate 
C part of your leisure time 
D some hours of studying 
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Tekst 8 
 

1p 24 Op de stippellijnen hieronder stond nog een zin. 
Wat zou de laatste zin van dit grapje zijn geweest?  
A I am going to sack it 
B I must know why it left me behind 
C I need directions to get home 
D I am sick and fed up with it 
 
 

Cat tale 
 
So there’s this guy who hates 
his wife’s cat so much he 
decides to get rid of it. He 
drives 20 blocks away from 
home and drops the cat there. 
But when he pulls back into his 
driveway, the cat’s at the front 
door, meowing to be let in. So 
the next day, the guy drives 
the cat 40 blocks away. Same 
thing happens. The guy keeps 
increasing the number of 
blocks, but the cat keeps 
beating him home. 

Finally, the guy drives the 
cat 10 miles away, turning 
right, left, right, left, and so on, 
until he reaches what he thinks 
is the perfect isolated spot. 
Then he drops off the cat and 
speeds away. 

Hours later, the man calls 
his wife at home, completely 
desperate. “Is the cat there?” 
he asks. “Why, yes,” she 
answers. 

“Thank goodness! Put it on 
the phone,” he says, 
“ ......................................... 
........................................ !” 
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Tekst 9 
 

1p 25 Je zoekt een DVD voor een meisje van jouw leeftijd. Ze houdt van vrolijke films 
met een beetje romantiek. 
Welke van deze DVD’s zou je dan kiezen? 
A Godsend 
B Mean Girls 
C 13 Going on 30 
D Man on Fire 
 
 

 
Godsend 
 
Paul and Jessie Duncan lose their only 
child, eight-year-old Adam in a horrific 
car crash. Richard Wells, an old 
professor of Jessie’s, shows up out of the 
blue and offers them a radical option. 
He says he can clone Adam. He’ll be 
back in their life as an exact copy. 
 
After the couple decides to go ahead and 
make a clone of their child, things seem 
to go great until right after his eighth 
birthday party. Suddenly the movie 
changes into a horror movie.  
(violence, including frightening 

images) 

 
Mean Girls 
 
Mean Girls introduces us to Cady Heron 
(Lindsay Lohan), a 16-year-old girl who 
is going to high school for the first time, 
after being home-schooled for most of 
her life by parents who travelled all 
around the world.  
 
Her first day is a disaster. But, on day 
two, she meets a couple of outsiders. 
They teach her the ways of the school 
jungle, which, as it turns out, isn’t that 
different from the African jungle where 
Cady spent some of her life. The three 
most popular girls are very mean to her. 
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13 Going on 30 
 
A girl of 13, already unhappy with the 
way she looks and anxious to be 
popular, wishes she could be 30. The 
next morning, she is all grown up, 
living in a fabulous Manhattan 
apartment with a gorgeous face and 
figure (played by Jennifer Garner). 
She discovers that all of her dreams 
have come true.  
 
But Jenna soon realises there’s 
something missing – Matt, her friend, 
when she was 13. He is engaged to be 
married. Jenna learns that ‘having it 
all’ is not enough and decides to take a 
second chance at first love. Now her 
biggest wish is that it’s not too late. 
 
In the end, this is basically your silly, 
entertaining, feel-good comedy. It 
doesn’t try to be anything more than 
what it is, and that is a big reason why 
it works as well as it does. 

 
Man on Fire 
 
Denzel Washington plays ex-CIA-man 
Creasy. Creasy’s charge is simple: 
protect Pita (Dakota Fanning), the 
nine-year-old daughter of a Mexican 
businessman. Kidnappings are 
frequent happenings in Mexico. 
 
Initially, Creasy resists Pita’s attempts 
to make friends, but her charm 
eventually wins him over, and he takes 
on a father-figure role. Then, one 
fateful day, the kidnapping attempt 
occurs. Creasy takes several bullets and 
is unable to save Pita. And, while he is 
in hospital, the transfer of ransom 
money goes wrong. When Creasy 
emerges from hospital, he has only one 
goal in mind: kill anyone who was 
involved in the kidnapping.  
(strong violence) 

 
 

 
 

Pagina: 1179Voor 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).



 800013-1-604o 16 lees verder ►►►

Tekst 10 
 

1p 26 Deze advertentie is bedoeld voor 
A automobilisten die een speciaal nummerbord willen bestellen. 
B bedrijven die gerichter reclame willen maken. 
C ondernemingen die willen reorganiseren. 
 
 

 

Do you know … 
 

there are approximately 12,000 
private number plates registered 

in Oxfordshire? 

We do! 
 
Relevant information can help advertisers 
target their markets more effectively. For 

free information that can help your 
business work smarter, call Advertising on 

01865 425316  
or email advertising@nqo.com or visit 

www.thisisoxfordshire.co.uk 

more than just news
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Tekst 11 
 

1p 27 Wat is op dit moment de grootste zorg van briefschrijver Del? 
A Hij bloost steeds als hij met een meisje praat. 
B Hij is bang dat meisjes hem niet aantrekkelijk vinden. 
C Hij vindt zijn voornaam niet mooi. 
D Hij wordt gepest door medeleerlingen. 
 

1p 28 Welke van onderstaande beweringen staat niet in het antwoord van 
Jack Goodadvice aan Del? 
A Acteurs met rood haar krijgen minder snel een rol aangeboden. 
B In de toekomst is iemand met rood haar heel bijzonder. 
C Mensen met rood haar vallen op. 
D Sommige meisjes zijn gek op jongens met rood haar. 
 
 
GUY PROBLEM PAGE SPECIAL 
 

Red alert 
 

Q  I have ginger hair and 
I’ve been called names 
because of it ever since 
I can remember. But now 
I’m worried my ginger hair 
is stopping my chances of 
girls finding me attractive. 
What do you think? 
DEL, 18, Swansea 
 

A  People with red hair get 
picked on because they stand 
out. Ignore the name-calling. 
After all, having ginger hair 
doesn’t seem to have harmed 
the careers or love lives of 
Nicole Kidman, Seth Green or Blazin’ Squad’s Flava, to name just a few famous 
redheads. You will meet girls who fancy you. Some girls adore ginger hair, just 
like some girls like dark eyes or chunky guys – everybody has their own taste. 
Why not visit gingernation.com, a website for redheads. And bear this in mind: 
latest research says people with red hair are a dying breed, as racial mixing is 
destroying the ginger gene. Soon everybody in the world will have boring brown 
hair. Experts predict redheads will be prized as never before. 
JACK GOODADVICE 
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Tekst 12 
 

50 things! 
 
BBC TV presents a countdown of the top 50 things viewers should do once in their 
lifetime, as they are being suggested by around 20,000 members of the public. 
The show travels to far-flung destinations around the globe – from the Arctic Circle to the 
deepest, darkest jungles and a few lucky viewers get the chance to fulfil their dreams. 
Here are two of the things chosen by the public so far. 

Fly in a fighter jet 
Once on the base you will undergo a brief 
medical check-up to ensure you are fit enough 
for your flight. It is generally considered that if 
you are fit enough to ride a roller coaster then 
you are fit enough to take a jet flight. 
 
You will plan everything with your pilot before 
the flight - the type of experience you want to 
feel, the amount of actual flying you want to do 
and the route. Following the flight brief you will 
be fitted for your G-suit before being strapped 
into the ejector seat ready for take off. 
These flights last approximately 40 minutes, 
but most people beg to return to earth within 30 minutes. 

Dive with sharks 
Sharks are sleek, muscled, agile and a beautiful 
sight in the water.  
On diving trips near Darwin Island, one of the 
Galapagos Islands, you are guaranteed to scuba 
dive with schools of hammerhead sharks numbering 
in the hundreds. You do not have to scuba dive to 
the usual 40 – 60 metres to see these amazing 
creatures. A rock at 20 metres is the perfect 

observation post and you will see hammerhead sharks swimming past you from every angle. 
In fact quite often you can see their dorsal fins breaking the surface as they cruise by.  
What’s more, dolphins will escort you to the dive site. What a dive site it is! Diving here you 
can expect huge swells, heavy surge, powerful currents ... and big action! This is not a place 
for beginners! But as most experienced scuba divers know... no current means no sharks.  
At the right time of year you are almost guaranteed to have an encounter with the biggest 
and most elusive fish…. whale sharks! The whale sharks here at Darwin Island are BIG... 
bigger than a London bus! In fact closer to two buses!! And they also oblige and swim 
directly by the 20-metre rock.  
Whale sharks are harmless filter feeders. There are very few places on earth where whale 
sharks appear regularly. Darwin Island is one of those places… 
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1p 29 Citeer de zin uit de tekst die aangeeft/het deel van de zin dat aangeeft hoe goed 
je conditie moet zijn om in een straaljager te vliegen. 
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden op. 
 

1p 30 ‘but … minutes’ (laatste zin van het stukje Fly in a fighter jet) 
 Waarom zou dat zijn? 

 
1p 31 Op Darwin Island hoef je niet zo diep te duiken als ergens anders om 

‘hammerhead sharks’ te zien. 
 Waarom hoeft dat niet? 

 
1p 32 What makes diving near Darwin Island dangerous for beginners according to the 

text? 
A the gigantic whale sharks 
B the large numbers of over-curious dolphins 
C the nasty dorsal fins of the hammerhead sharks  
D the strong flow of water 
E the treacherous rocks right under the surface 
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Schrijfopdracht 
 

13p 33 Inleiding 
Toen je in tekst 12 (‘50 Things’) de voorbeelden van vervulde wensen las, dacht 
je meteen aan je eigen droomwens! Je wilt heel graag de Grand Canyon in 
Colorado in de Verenigde Staten zien. Onlangs waren er beelden van op de 
televisie: het is een grote, diepe kloof en de kleuren van de rotsen zijn prachtig. 
Veel toeristen trekken er te voet doorheen, maar het lijkt jou juist geweldig om er 
met een helikopter overheen te vliegen: je hebt ten eerste een goed overzicht 
over een groot deel van de kloof en ten tweede heb je veel tijd om het landschap 
goed te bekijken omdat een helikopter langzaam kan vliegen en ook op één 
plaats kan ‘stilstaan’. 
Jij zou de reis naar de Verenigde Staten en de helikoptervlucht zelf nooit kunnen 
betalen. Daarom wil je graag meedoen aan dit programma. Je hoopt dat jouw 
idee gekozen zal worden. Je besluit een brief aan de BBC te schrijven. 
Het adres is: 
BBC, Bush House, Nr the Aldwych, Strand, London WC2B 4PH Great Britain  
Opdracht 
Schrijf de brief (in het Engels!) aan de BBC en gebruik de informatie uit de 
inleiding bij het uitwerken van de volgende punten:  
− Stel jezelf voor: (naam, leeftijd, jongen/meisje en land). 
− Vermeld naar aanleiding van welk programma van de BBC je schrijft en  
− dat je hebt begrepen dat je nog steeds een wens in mag sturen.  
− Schrijf op wat jouw wens is. 
− Noem de eerste reden waarom een helikoptervlucht boven de Grand Canyon 

je bijzonder lijkt en   
− noem ook de tweede reden. 
− Vertel waarom je datgene wat je graag wilt, nooit zelf zou kunnen 

waarmaken. 
− Schrijf dat je graag zou willen dat jouw idee wordt uitgekozen.  
− Schrijf een passende slotzin. 

Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van de BBC, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. (Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met 
voorbeelden van adresconventies.) 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres en 
aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief 
links boven aan je pagina.  
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels gebruikt 
hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of 
je alle (9) elementen van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets 
(zinvols) toevoegen, maar let op het aantal woorden. 
 
SUCCES! 
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Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’ 
(let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk!) 
 
[adres afzender (je eigen adres!)] bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
[datum (Let op: de datum van vandaag!)] bijvoorbeeld: 
23 April 2008 
23rd April 2008 
April 23 2008 
April 23rd, 2008 
 
 
[adres geadresseerde] 
BBC 
Bush House 
Nr the Aldwych, Strand 
London  
WC2B 4PH 
Great Britain 
 
 

   
 

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. 

800013-1-604o* 
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Uitwerkbijlage 2 VMBO-GL en TL 

2008 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 Schrijfvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 

tijdvak 1 
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Schrijfopdracht 
 

 33 ............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
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 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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............................................................................................................................ 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  800013-1-604u2* 
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Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2008 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 Leesvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 

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

 
 
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 
 

 1 A B C D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
3 ......................................................................................................................... 
 
 

Tekst 3 
 

 3 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 4 
 

 4 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 5 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 7 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

 12 1 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 6 
 

 13 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 14 A B C 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D  
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 21 A B C D E 
 

 22 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 

 23 A B C D 
 
 

Tekst 8 
 

 24 A B C D 
 
 

Tekst 9 
 

 25 A B C D 
 
 

Tekst 10 
 

 26 A B C 
 
 

Tekst 11 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 
 

Tekst 12 
 

 29 ............................................................................................................................ 
 

 30 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 31 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 32 A B C D E 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

800013-1-604u1* 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

Pagina: 1195Voor 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).



 800013-1-604c 3 lees verder ►►►

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidopdrachten worden 4 
beoordelingscategorieën onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud 
en communicatieve effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de 
scorepunten. 

 
 

Pagina: 1196Voor 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).



 800013-1-604c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 A 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 2 
1 800 
2 0898 
3 011 (31) 
 
Indien drie antwoorden in de goede volgorde 2 
Indien twee antwoorden in de goede volgorde 1 
Indien geen goede volgorde of maar één antwoord juist 0 
 
Opmerking 
Duidelijke overschrijffouten in de getallen niet meerekenen. 
 
 

Tekst 3 
 

 3 maximumscore 1 
één antwoord met de volgende strekking, bijvoorbeeld: 
− Misdrijven moeten aan de politie worden gerapporteerd. 
− Je moet aangifte doen van een misdrijf. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 4 
 

 4 maximumscore 1 
één antwoord met de volgende strekking, bijvoorbeeld: 
− (voor) ex-verpleegkundigen 
− (voor) herintredende verpleegkundigen 
− (voor) mensen die in de verpleging hebben gewerkt 
− (voor) mensen die voor de NHS hebben gewerkt 
− (voor) mensen die opnieuw in de verpleging aan het werk willen. 
 
Opmerking 
Voor alléén het woord ‘verpleegsters/verplegers/herintreders’ geen 
scorepunt toekennen. 
Zie ook hoofdstuk 2 “Algemene regels” paragrafen 3.7 en 3.8 op 
bladzijde 2 van dit correctievoorschrift. 
 
 

Tekst 5 
 

 5 B 
 

 6 A 
 

 7 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
Indien vier antwoorden goed 2 
Indien drie antwoorden goed 1 
Indien minder dan drie antwoorden goed 0 
 

 8 C 
 

 9 A 
 

 10 C 
 

 11 A 
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Vraag Antwoord Scores 

 12 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 
• Ze had genoeg van de kou/nattigheid/omstandigheden/ontberingen of 

Ze had genoeg van het zware leven 1 
• Ze miste haar familie 1 
 
Opmerking 
Voor het antwoord ‘Ze had er genoeg van’ geen scorepunt toekennen. 
 
 

Tekst 6 
 

 13 A 
 
 

Tekst 7 
 

 14 C 
 

 15 C 
 

 16 B 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
− door (een) studie (aan de Open Universiteit te volgen) 
− door school/een opleiding 
 
Opmerking 
Een antwoord met de strekking: ‘Anderen vertelden hem dat hij meer 
waard was waardoor hij een opleiding ging volgen.’ goedkeuren. 
 

 19 D 
 

 20 A 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 2 
• He landed … aged 18 of 

He landed … the Ritz 1 
• I got / (and) went … sawn-off shotgun / he says 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 23 B 
 
 

Tekst 8 
 

 24 C 
 
 

Tekst 9 
 

 25 C 
 
 

Tekst 10 
 

 26 B 
 
 

Tekst 11 
 

 27 B 
 

 28 A 
 
 

Tekst 12 
 

 29 maximumscore 1 
It is / if you … roller coaster / jet flight 
 

 30 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
− De meeste mensen vinden de ervaring niet zo plezierig / te veel van 

het goede / eng. 
− De meeste mensen worden misselijk. 
 
Opmerking 
Uit het antwoord moet een onprettig gevoel blijken. 
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Vraag Antwoord Scores 

 31 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
− Er is een rots/richel op 20 meter diepte (waar de haaien langs 

zwemmen) 
− Je kunt ze bekijken vanaf een rots/richel op 20 meter diepte (waar de 

haaien langs zwemmen). 
− Door de stroming zwemmen de haaien hier op geringere diepte. 
 

 32 D 
 
 

Schrijfopdracht 
 

 33-36 maximumscore 13 
 
(zie beoordelingsvoorschrift) 
 
Inhoudselementen 
1 naam, leeftijd, geslacht, land 
2 programma noemen 
3 oproep vermelden 
4 wens uiten 
5 deze vlucht lijkt bijzonder en de eerste reden waarom 
6 de tweede reden waarom deze vlucht bijzonder is 
7 uitleg waarom je de wens niet zelf kunt vervullen (geld) 
8 uiten wat je graag zou willen 
9 passende slotzin 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de opdracht bij 
tekst 13 (de schrijfopdracht) achter de vraagnummers 33, 34, 35 en 36. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 5 Marie Claire 
tekst 7 www.telegraph.co.uk 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
− het juist vermelden van 

adressen, datum, aanhef, 
slotgroet en naam. 

Beoordeel taalfouten in de 
uitwerking van de conventies bij 
taalgebruik. 

 
0 ft   1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig 
of communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. 
zinsbouw en woordgebruik 
meestal ernstiger/storender dan 
grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is 
maatgevend voor het gewicht van 
de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke 
score is hier dus 
altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is 
terug te vinden. (Zie het 
overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
9 elementen 2pt 
8 elementen 1pt 
7 of minder 0pt 
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Criterium Beoordelingstaak Scores 
Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer 

gericht schrijft, dus echt 
communiceert en niet ‘slechts’ 
de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt 
voor een samenhangend en 
goed lopend geheel, o.m. door 
correct gebruik van 
verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen 
voor een correcte indeling in 
alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op 
taalfouten. 
 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
 

 
 

Pagina: 1203Voor 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).



 

 800013-1-604c 11 lees verder ►►►

Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB Het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting moeten ‘Yours faithfully, Yours sincerely, Yours truly en Sincerely yours’ 
goed gerekend worden. Dit, omdat deze conventie in de Angelsaksische landen op 
verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, omdat deze steeds minder strikt 
wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting dient u het weglaten van de komma te laten 
passeren. 
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 23 may 2008. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘may’, zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
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gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr 
Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimen- ten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
   London 
   WC1N3XX 
   Great Britain 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I 
read that you are coming to Holland and that you are looking for a 
dog with his owner. I would like to take part in your experiment 
with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 
minutes before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place 
and how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 

Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part 
of the research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and 
has a lot of energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun 
eyes and a beautiful black-whited fur. My grandmother gave 
him to me when he was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would 
like to have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to 
research dog’s senses and telepathic. I love join you with this 
experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She 
haves a brown fur and short tail. I have him for six years and 
I got him from the asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how 
long will it take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for 
the travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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Examen VMBO-GL en TL 

2008 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 

Dit examen bestaat uit 30 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 16 juni

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 Met de nieuwe vinding die in onderstaand berichtje wordt beschreven, pakt men 
in Thailand een lastig probleem aan. 

 Welk probleem is dat? 
Citeer de zin waarin de kern van het probleem beschreven wordt. 
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van die zin op. 

 
 

Jumbo poo paper 
 
THE next time you’re given a souvenir 
from Thailand – a jade pendant 
perhaps, or an opium weight – don’t 
be surprised if it’s wrapped in 
elephant dung. Researchers at an 
elephant conservation centre in 
northern Thailand announced 
yesterday that they had devised a way 
to turn elephant poo into a clean, 
odourless and decorative paper. 
The paper can be used to package 
souvenirs such as artificial flowers, 
photo frames and small boxes, says 
Niphakron Singhapudtangul, project 
manager at the Thai Elephant 
Conservation Centre in Lampang, 
north of Bangkok. Converting the 
droppings will help solve the 
increasingly difficult puzzle of 
disposing of the two tonnes of dung 
created each day by the 40 elephants 
at the Lampang centre. 
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Tekst 2 
 

1p 2 Welk nieuws uit de filmwereld staat er in het onderstaande bericht? 
A Er is een gewelddadig computerspel uitgebracht met bekende filmhelden. 
B Er is een lijst samengesteld van de irritantste filmfiguren aller tijden. 
C Er is een sciencefictionfilm uitgekomen met afschuwelijke monsters. 
D Er zijn prijzen uitgereikt voor de slechtste acteerprestaties. 
 
 

 
Jar Jar jars with movie 

fans’ taste 
 
Jar Jar Binks, the elastic-tongued 
creature from Star Wars: The 
Phantom Menace, has been voted 
the most annoying character in 
movie history. 
The awful alien’s sing-song voice 
was supplied by actor Ahmed 
Best. It beat Eddie Murphy’s 
Donkey from Shrek and Shrek 2 to 
the dubious title. 
Jim Carrey has four characters in 
the chart, compiled from a survey 
of 4,800 film fans by Scene It?, a 
DVD movie game. 
Idiotic Lloyd Christmas from Dumb 
and Dumber was voted his most 
annoying performance. 
Three UK actors were selected – 
Rowan Atkinson (Mr Bean at 4), 
Andy Serkis (Gollum from The 
Lord of the Rings at 9) and Sasha 
Baron Cohen (Ali G at 19). 
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Tekst 3 
 

Now students take gap year at 16 
 

BY JONATHAN THOMPSON 
 

FIRST THERE was a gap year between graduation 
and work. Then came a break between school and 
university. 

The gap year between school and university 
has become an accepted and even encouraged 5 
part of a successful, well-rounded education as 
young adults seek 12 months of experience, 
inspiration, cash and often, adventure. At the 
moment there are roughly 200,000 UK students 
taking some kind of gap year across the world. 10 

Now a new phenomenon is emerging among 
British students: the early gap, with more and 
more pupils taking a year off between GCSEs1) 
and A-levels2). 

Greg Iceton of Thornaby, near Middlesbrough, 15 
16, is a student taking an early gap before he begins his A-levels. He achieved very 
good results at GCSE, but is glad he did not continue straight on to A-levels. “It is like 
you are dropped into a siphon: school, college, university,” he said. “You are in a 
treadmill. There’s no decision-making. It does not give you any choice. When you are at 
school, you do not appreciate it for what it is. I was sick of studying and wanted a rest. A 20 
year out is a really good opportunity to see life for what it is.” 

Greg has just finished five months’ work, raising the ₤1,000 he needs to travel to 
Ghana with Raleigh International in February. “It is a real sense of achievement, raising 
the money and going on the trip,” he said. “It is one constant confidence boost. 
Everyone has said I have grown up a lot. Now I am really looking forward to my A-25 
levels, I see them as an intellectual challenge. I was sick of school, but now you could 
say that I am ready to face the world.” 

Educational and careers experts were recently keen to emphasise the potential 
benefits of the pre-A-level gap year. “There does seem to be the start of a trend towards 
people taking an early gap year,” said David Thomas, chief executive of CRAC, the 30 
Careers Research and Advisory Centre. “At this moment numbers are small, but 
definitely growing. A gap year at this point gives young people an opportunity to find out 
about their own preferences and aptitudes before choosing their A-levels.”  

Taking this year gives young people an invaluable early responsibility for managing 
their financial affairs. Getting a taste for the real world at 16 is a very good idea. It is an 35 
opportunity to understand the workplace and yourself. It gives you the ability to focus, to 
find the right path and to understand that the world really is your oyster. People are 
beginning to escape from the hamster wheel of life. 

 
 

noot 1 GCSE: The exam British pupils take at 16. 
noot 2 A-levels: The exam British pupils take at 18 that qualifies them to go to university if they want to. 
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1p 3 What is said about the gap year between school and university in lines 1-10? 
A It is generally regarded as a valuable period in a student’s life. 
B It is mainly taken by scholarship students. 
C It is only possible for students with wealthy parents. 
D It makes students eager to start their working career. 
 

1p 4 What made Greg Iceton decide to take a gap year? (lines 15-21) 
A He could not afford any further education. 
B He feared his future was all mapped out for him. 
C He needed time to recover from an illness. 
D He was afraid he would fail in higher education. 
 

1p 5 What effect did the first few months of the gap year have on Greg? (lines 22-27) 
A He felt that he was too young to start working. 
B He grew less optimistic about his prospects. 
C He realised he was responsible for his own life. 
D His belief in his own abilities grew considerably. 
 

1p 6 ‘People are beginning to escape from the hamster wheel of life.’ (lines 37-38) 
What is meant here by this expression? 
A People and animals have more in common than we generally think. 
B People are becoming aware that they can make choices in life. 
C People are getting less interested in earning lots of money. 
D People are no longer fascinated by the past. 
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Tekst 4 
 

1p 7 Over welk van de volgende producten is de test alleen maar positief? 
Schrijf de naam op. 
 
 
Kag-In-A-Bag 

Yes it’s a kagoul, but somehow a reasonably good-looking one. It 
also folds up into the tiniest pack possible and weighs next to 
nothing. Showerproof rather than waterproof, it managed to put up 
a good fight in downpour and while it became a little clingy, it did 
keep the rain out. 

Cost £16.99. Stockists Millets (stockist hotline, 0800 214890). 
 
 
Aquapac 
This is a plastic wallet with a sturdy waterproof clip designed to 
hold money and a passport when swimming, skiing or taking 
part in water sports. It’s sandproof, waterproof up to 10m and 
even floats. The manufacturers advise thorough checks before 
each use to be on the safe side. When I submerged it in water – 
and gave it a squeeze – the contents stayed completely dry. An 
excellent product. 
Cost £12. Stockists Catch 22 Travel Security Products (mail order 01257 
473118). 
 
 
 
Carry-Mac 

Lightweight and folds up to be so compact that it could almost 
fit into a handbag. 
Unfortunately, once on, it has all the style of a bin-liner. It kept 
its promise, though, and proved completely waterproof in a 
deluge. Definitely a bit of kit worth having for emergencies. 
Cost £7.99. Stockists Available at Debenhams, John Lewis, 
Selfridges and all major department stores. 
 

 
 
Hi-Gear Triple-Fold Map Case 
If you don’t mind being seen with a map holder, this one is 
well designed, with a clear-fronted zip compartment, an 
extra pocket, two pen-holders and a clip to attach it to a 
rucksack. It is also light, flat and easy to carry.  
However, it didn’t quite pass the waterproof test and leaked 
at the seams. 
Cost £8.99. Stockists PFM Travel Paraphernalia (mail order 01295 750800). 
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Tekst 5 
 

1p 8 Waar gaat deze advertentie over? 
A de activiteiten van de dierenbescherming 
B de diensten van een dierenkliniek 
C een gift aan de dierenambulance 
D een verzekering voor huisdieren 
 
 

Saving one of Poppy’s nine lives cost 
£2,095. 

Her owner paid just £35. 
 

After a recent run-in with a dog, five-
year old Poppy was left with multiple 
fractures to one of her legs. She 
made a full recovery but her 
treatment cost a total of £2,095. 
Luckily, Poppy was protected by 
Direct Line Pet Care, which meant 
her owner only paid the amount of 
£35. Cover for a cat like Poppy 

starts from around £5 a month (£8 for dogs). Isn’t a pet worth the 
protection that we can provide? 
 
Call 8am - 8pm Mon - Fri / 9am - 5pm Sat. Cover available for most 
dogs and cats aged under 9 years at policy start, subject under our 
normal underwriting criteria. Terms and conditions apply. Direct 
Line® Insurance plc, 3 Eldridge Road, Croydon, CR9 1AG. Member 
of the General Insurance Standards Council and the Financial 
Ombudsman Service. Calls may be monitored or recorded.  

 
0845 246 8994 call or buy online  directline.com 
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Tekst 6 
 

    
 
Jane White interviews women who ‘changed their lives’. Here, Lucy Morgan 
talks to Jane White about how she escaped from her old life.  
 
 

‘I abandoned a high-pressure career.’ 
Lucy Morgan, 38, a trapeze artist, lives 
in London. Lucy gave up her high-
powered job as a lawyer to enrol at 
circus school. 5 
 

“By the time I finished training to be 
a lawyer, I felt like I’d spent my whole 
life doing exams. I was 26 and had 
been in higher education for eight 10 
years. My father is a lawyer, so it 
seemed natural for me to study law. 
I worked freelance on immigration 
cases for about 18 months but 
I couldn’t help feeling a little 15 
dissatisfied. 

I took up gymnastics after leaving 
school and practised throughout 
university. Then, a year after starting 
work as a solicitor, I heard that 20 
London’s The Circus Space School 
held flying trapeze classes, so I signed 
up. As soon as I got onto a trapeze, 
I loved it. I swore to myself that I would 
master this skill, or die trying, and the 25 
passion has been there ever since. 

I always skipped after-work drinks 
with the lawyers to practise trapeze, 
dividing my time between two worlds 
which couldn’t be more different. 30 

Eventually, I was itching to get away 
from the courtrooms and police 
stations, so I was thrilled to land a 
place at the National Circus School in 
Montreal. 35 

But my family weren’t pleased. 
I was giving up a good, safe career, 
which I had spent years training for to 
run off to Canada and do something 
very dangerous. But I was    13    . 40 

When I got there, it was hard work. 
I started classes at 8am and had daily 
lessons in trapeze, choreography, 
acting, juggling and acrobatics. 

After three years’ training, I got a 45 
job with the Harlequin Circus, a 
traditional British circus. We lived in 
caravans and were always on the 
move, doing two shows a day. You do 
it because you love it. It’s not 50 
glamorous. Each night, I had to make 
my way in the dark across the ring to 
find my rigging while avoiding the tiger 
poo on the floor. 

After 18 months, I met Suzy Barton, 55 
my performing partner. We were cast 
in several fantasy films as flying 
fairies, appearing in Merlin and The 
Tenth Kingdom. Owing to our double 
act using silks – lengths of material 60 
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strong enough to perform on, the 
bookings flew in for parties and events 
worldwide. We commanded £600 a 
night, comparable with the money 
I could have earned as a lawyer. 65 

But in 2000, Suzy had a horrific 
accident: she fell 20ft and broke her 
back. She’ll never perform again, and 
it certainly made me realise the 
dangers of the job. 70 

A couple of years later, the BBC 
asked me and two others to perform 

our silks act for one of its programme 
interludes on BBC1 – I’m the woman in 
the middle of the screen. And I have 75 
recently been involved in the 
choreography for the fifth Batman film. 
I could go back to law, but that would 
be just a job. Once the circus is in your 
blood, it never leaves.” 80 
 
 

 
 

1p 9 What do lines 7-16 make clear about Lucy Morgan? 
A After finishing law school she took up another academic study. 
B Her father forced her into a career she was not suited for. 
C She was not entirely happy in the job that she had. 
 

1p 10 How did Lucy experience her first time on a trapeze? (lines 17-26) 
Lucy loved it 
A and felt certain she wanted to be a trapeze artist. 
B and hoped she would never lose the feeling. 
C but doubted if she would ever be able to learn the technique. 
D but felt frightened at the same time. 
 

2p 11 In regel 29 spreekt Lucy over ‘two worlds’. 
 Welke twee werelden bedoelt Lucy hier? 

 
1p 12 Welk woord uit regels 27-35 maakt duidelijk dat Lucy haar baan zo gauw 

mogelijk wilde opgeven?  
Schrijf één woord op.  
 

1p 13 Welk van de onderstaande woorden past het best bij    13    in regel 40?  
A amazed 
B determined 
C sorry 
D upset  
 

1p 14 What does Lucy say about her time in the Harlequin Circus? (lines 45-54) 
A She enjoyed her work but her life was certainly not easy. 
B She felt at home, because the circus people formed one big family. 
C She had to do other circus acts apart from the trapeze. 
D She hated going from one place to another all the time. 
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1p 15 Why was Lucy so successful once she started working with Suzy? (lines 55-65) 
A They turned out to be outstanding film actors. 
B They were prepared to take enormous risks. 
C They were two very attractive women. 
D They worked with unusual equipment. 
 

1p 16 Citeer één hele zin uit de regels 71-80 waaruit blijkt wat Lucy van haar vroegere 
werk vindt. 
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van die zin op. 
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Tekst 7 
 

1p 17 Boven onderstaand tekstje zou je een titel kunnen zetten. 
Welke van de onderstaande mogelijkheden zou het best als titel bij de tekst 
passen? 
A Fine feathers make fine birds 
B It takes two to quarrel 
C Liars need good memories 
D The proof of the pudding is in the eating 
 
 
 

 
 
 

------------------------- ! 
 
My flatmate hates me borrowing her clothes but sometimes I can't resist. One 
weekend she went away, and I took advantage of her wardrobe to dress up for a 
night out. I spilled wine down one of her tops, but cleaned it off and shoved it 
back in her wardrobe. She later confronted me, but I denied wearing it. The next 
week I was flicking through a celeb gossip mag when I spotted myself in the 
background of one of the pictures taken outside a club. I was so excited I thrust 
the magazine under her nose and said, "Look! That's me!" "Yes," she said. "And 
look, you're wearing my top. And that's my handbag too." I was so ashamed I did 
all the housework for the next month, and forked out for a new top. 
Jen, 28, London 
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Tekst 8 
 

I’m happy with an arranged 
marriage! 
By Gitangeli Sapra 
 

umber seven was preceded by his breath. 
Number three did not open his mouth, his mother 
had to do the talking. I never actually saw 

prospective husband number eight: his mother preferred 
that I keep my gaze averted, Bollywood style. 5 

Such is the dance of modern-day arranged marriage, 
at least as I, a 24-year-old Hindu born in Britain, have 
got to know it. Although so far it has been a series of 
meetings with unsuitable suitors, I am not    19   . 

As Dame Elizabeth Butler-Sloss, president of the family division, said last 10 
week: “I support the concept of an arranged marriage. It seems it has many 
advantages.” 

Even if western middle-class men are growing more faithful, as some experts 
suggest, 40% of ‘marriages made for love’ still end in divorce. By contrast, the 
rate of break-ups of arranged marriages in the Asian community is far lower. 15 

This may be because arranged unions are based on mutual interests and 
similar levels of education rather than physical attraction. The involvement of 
both families is also a deterrent to affairs — who would want to risk the wrath of 
their mother, mother-in-law, brother and grandfather, as well as their wife, for a 
few hours of fun? 20 

Nor is the system as draconian as many might imagine. Arranged marriages 
are simply introductions — the element of choice remains. 

True, initial meetings between would-be brides and grooms take place in 
front of their families, but subsequent ‘dates’ are usually unchaperoned. And you 
are not expected to make any decisions until at least the sixth meeting. 25 

A wild rush? I know of couples who agreed to marry after only the second 
meeting. Several children later, the initial attraction has developed into an 
abiding love and respect. One friend even said yes on the first meeting, despite 
her intended turning up with his mother, aunt, uncle, three brothers and the dog. 
Eight years and two children later, she    21   . 30 

Nor is it just young Asians who see the benefits of arranged unions. Steven 
Brown, chief executive of the Jewish Marriage Council, which runs its own 
matchmaking service, said: “The latest thing is shidduch dating, where a 
matchmaker selects and introduces couples who go out unchaperoned to a 
Jewish restaurant four or five times to see if they have anything in common. 35 
Among the orthodox, arranged marriages are very much the done thing. The 
degree of people remaining married after meeting like this is higher than in other 
cases.” 

Even western women, post-Bridget Jones and single, are keen on exploring 
the idea. 40 

N 
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Claire Oswald, 38, a writer who is white, western and single, recently lamented 
in the Asian women’s magazine Memsahib that no system of arranged marriage 
was available to her. “I would love to have an arranged marriage,” she wrote. 
“It’s great that there is so much family involvement and that the people who care 
about you help you to find a suitable husband.” 45 

I am soon to meet number 12 — a doctor, as my mother keeps telling 
everyone. There is no pressure. But as I hurtle towards 25, — middle-aged for 
an arranged marriage — I hope this one works out. 
 
 

1p 18 How does Gitangeli Sapra introduce the subject of this text in lines 1-8? 
(Number seven … know it.) 
A by explaining why she had written the article 
B by giving the readers a piece of advice 
C by mentioning some recent experiences 
D by sharing her emotions and feelings with us 
 

1p 19 Welk van de volgende woorden past het best bij    19    in regel 9? 
A amused 
B desperate 
C impressed 
D interested 
E suspicious 
 

1p 20 What makes arranged marriages so successful according to lines 10 - 20? 
A Generally, husband and wife are equal partners and there are no big age 

gaps. 
B Most of the husbands come from respected families and are well-educated. 
C The partners usually share the same background and relatives have a lot of 

influence.  
D The women are free to make their own choices and have their own careers.  
 

1p 21 Welk van de volgende woordgroepen past het best bij    21    in regel 30? 
A has no regrets 
B is beginning to see advantages  
C is having second thoughts 
D is in financial trouble 
 

2p 22 Geef van elk van de uitspraken over ‘shidduch dating’ aan of deze juist of onjuist 
is volgens regels 31-38. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 De afspraken zijn altijd op dezelfde soort locatie. 
2 De beide kandidaten zijn uiteindelijk verplicht om met elkaar te trouwen. 
3 De huwelijksmakelaar brengt de kandidaten bij elkaar. 
4 Het meisje en de jongen worden allebei begeleid door een familielid. 
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1p 23 “I would love to have an arranged marriage” (line 43) 
Why does Claire Oswald say this? 
A It is probably the only way for her to get married. 
B It is the best way to find a wealthy husband. 
C She is looking for a deeply religious partner. 
D She would appreciate the support of people around her. 
 

1p 24 Who is the I-person in line 46? 
A Claire Oswald  
B Dame Elizabeth Butler-Sloss 
C Gitangeli Sapra 
 

2p 25 Verbind de nummers van de mogelijke huwelijkskandidaten voor de schrijfster 
met de beschrijving die ze van hen geeft. 
Schrijf in je uitwerkbijlage achter elk nummer de bijpassende letter op. Er blijven 
twee letters over.  
 
Number   7  A dominating mother 
Number   3  B well-respected job 
Number   8  C middle-aged 
Number 12  D movie star 
  E not very talkative 
  F unpleasant smell 
 
 

Tekst 9 
 

1p 26 Wat meldt dit bericht over de film Joan of Arc? 
A De film bevat veel scenes met extreem geweld. 
B De film geeft een slecht beeld van de ware geschiedenis. 
C De vertolking van de hoofdrol in de film is niet erg overtuigend. 
D Een aantal beroemde acteurs weigerden er een rol in te spelen. 
 

 
THE sweeping historical epic Joan of Arc is this Saturday’s 
movie highlight on Sky Premier. 
It is, of course, the tale of the peasant girl whose visions 
prompted her to lead France against her enemies, before 
she was betrayed and burned at the stake. 
The central role is taken by model-turned-actress, Milla 
Jovovich, and while she does have the looks, she really 
doesn’t have the presence to hold your attention for well 
over two hours. 

That said, there’s heavyweight support from John Malkovich, Dustin Hoffman 
and Faye Dunaway, while the action scenes are tremendously stirring. 
The film gets its first showing at 10pm. 
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Tekst 10 
 

1p 27 Wat moet je doen als je meer informatie over de organisatie Forward Press wilt 
ontvangen? 
 
 

 
There’s More to You 
than Meets the Eye 

We all need a way to express our creativity, 
something different from day-to-day routine and 
responsibility. Something that gives us freedom 
to experiment, shape and develop in our own 
space and time. Something in life about which 
we can say: 

‘This is My Thing.’ 
If your thing is creative writing, or you think it 
might be, the writing communities at Forward 
Press have a lot to offer in the way of support, 
encouragement and development. Forward 
Press is the largest UK publisher of new creative 
writing and has run the annual £10,000 Top 
Poets Awards since 1998. We publish hundreds 
of new writers each year, alongside veterans 
who’ve been having their poems and stories 
published in our books and magazines over the 
last ten years. 
 

Show it off a Little 
If you’re ready to show the world there’s more to 
you than meets the eye, send us a couple of 

your poems or short stories and we’ll 
send you some more information about 
our vibrant writing community. Send 
your thing to: 
My Thing, Forward Press,  

Remus House, Peterborough PE2 9JX. 
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Tekst 11 
 

   
 

  
 

 
 

 
 

Jobs for Students 
 

Year Out?  Part Time Work Whilst At College?  Holiday Work? 
 
Housekeeping: 
Part-time work is available on Mondays and/or Fridays (10am to 3pm). 
Additional hours may also be available during the week or at weekends. The 
work includes cleaning and replenishing guest accommodation to ensure that 
the accommodation makes our guests feel comfortable the moment they walk 
into their villa or apartment. 
Full-time work may be available cleaning both villas throughout the week and 
week ends and cleaning other areas at the resort. 
 
Sports and Leisure: 
Lifeguard positions - part-time or full-time. You must already hold the National 
Pool Lifeguard qualification or be willing to train for and pass it. Some resorts 
may be able to provide training. 
Leisure Assistants - full-time or part-time - to help guests to book activities and 
to ensure that the various sports and leisure facilities are set out appropriately. 
 
Food and Beverage: 
Full-time or part-time positions for restaurant and/or bar staff. The work involves 
taking food and beverage orders from guests, ensuring that the meal 
arrangements are meeting their needs and that the tables are cleared and 
cleaned. 
 
Call Centre/Reservations: 
Based at Head Office, reservation assistants take bookings from guests for villas 
and apartments and answer their queries. 
 
Criteria for Appointment: 
Holiday work - preference is given to students who are willing to work 
successive holiday periods or years in order to make the cost of your training 
effective. 
 
www.centerparcs.co.uk/jobs 
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3p 28 Geef van onderstaande banen aan of ze wel of niet bij CenterParcs worden 
aangeboden. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 badmeester 
2 kinderoppas 
3 assistent recreatieleider 
4 schoonmaker 
5 (assistent) serveerster/ober 
6 tuinman 
 

1p 29 Je hoopt dat je een goede kans maakt op een baan bij CenterParcs. 
 Wat is volgens de advertentie een belangrijke voorwaarde om aangenomen 
te worden? 

 
 

Tekst 12 
 

1p 30 Hoe kun je in het bezit komen van de gratis DVD? 
 
 

FREE DVD THE HITCHCOCK COLLECTION 
 
Sign up for a trial at ScreenSelect.co.uk, and not only will you get five free 
DVD rentals, but you can also have one of three classic Hitchcock films to 
keep, with no obligation. 

ScreenSelect.co.uk is a great way to rent DVDs. First you 
register on the website and compile a list of films you 
want to see. Then up to three of them will be 
automatically delivered to your door. You keep each DVD 
as long as you like, then when you send it back another 
title from your list will be sent out. 
As an extra incentive to try ScreenSelect.co.uk, The 
Times is offering you a free copy of either Rear Window, 
Vertigo or Psycho when you start your trial. The free DVD 

is yours to keep whether you stay with ScreenSelect.co.uk or not. 
 
START YOUR FREE TRIAL TODAY 
 
Your trial offer will expire 21 days after registration, or when your sixth DVD is 
dispatched, whichever is the sooner. You can either remain a 
ScreenSelect.co.uk member and pay the monthly subscription fee when your 
free trial is over, or cancel your subscription during the trial period, keep your 
free Hitchcock DVD and never be charged a penny. 
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Schrijfopdracht 
 

13p 31 Inleiding 
Na je examen wil je graag een poosje in Engeland gaan werken. Je bent al goed 
in Engels, maar wilt het nóg beter leren spreken. Op internet heb je informatie 
gevonden over het werken bij CenterParcs (zie tekst 11). Je kent het bedrijf al 
van een baantje in zo’n bungalowpark in Nederland. Het lijkt je een goed idee 
om te proberen werk te vinden bij een van de Britse vestigingen. Voor de 
afwisseling zou je graag verschillende soorten werk doen. Je vindt het leuk om 
mensen die op vakantie zijn een plezierige tijd te bezorgen. Onregelmatige 
werktijden en werken in het weekend vind je geen probleem. Je hoopt dat 
CenterParcs ook voor niet te dure accommodatie kan zorgen. 
Je besluit een brief te schrijven aan CenterParcs in Groot-Brittannië.  
Adres:  
Personnel Manager CenterParcs 
Sherwood Forest Resort  
Newark, Notts 
NG22 9DN 
Great Britain 
 
Opdracht 
Schrijf de brief (in het Engels!) aan CenterParcs. Je moet de informatie uit de 
inleiding gebruiken bij het uitwerken van de volgende punten: 
− Vertel waar je de informatie over werken bij CenterParcs gevonden hebt. 
− Stel jezelf voor (naam, leeftijd, jongen/meisje) en 
− maak duidelijk waarom je graag in Engeland wilt werken.  
− Vertel waardoor je CenterParcs in Nederland al kent en 
− maak duidelijk dat je in verschillende van de aangeboden banen 

geïnteresseerd bent. 
− Schrijf op waarom het werken in een vakantiepark je aanspreekt. 
− Vertel wat jouw ideeën zijn over onregelmatige werktijden en werken in de 

weekeinden. 
− Vraag naar de mogelijkheden voor betaalbaar onderdak in het park of in de 

omgeving. 
− Sluit af met een passende slotzin. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van CenterParcs, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. (Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met 
voorbeelden van adresconventies.) 
Gebruik minstens 110 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres en 
aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief 
links boven aan je pagina. 
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Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels gebruikt 
hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of 
je alle (9) elementen van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets 
(zinvols) toevoegen, maar let op het aantal woorden. 
 
Succes! 
 
 
Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’ 
(let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk!) 
 
 
[adres afzender (je eigen adres!)] bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
[datum (Let op: je moet de datum van vandaag gebruiken!] bijvoorbeeld: 
23 April 2008 
23rd April 2008  
April 23, 2008 
April 23rd 2008 
 
 
[adres geadresseerde] 
Personnel Manager CenterParcs 
Sherwood Forest Resort  
Newark, Notts 
NG22 9DN 
Great Britain 
 
 

einde  800025-2-604o* 800045-2-604o* 

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 2 VMBO-GL en TL 

2008 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 Schrijfvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 

tijdvak 2 
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Schrijfopdracht 
 

 31 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  80025-2-604u2* 
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Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2008 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 Leesvaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 

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

 
 
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 
 

 1 ........................................................................................................................  
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C D 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 7 ........................................................................................................................  
 
 

Tekst 5 
 

 8 A B C D 
 
 

Tekst 6 
 

 9 A B C 
 

 10 A B C D  

A B C D  A B C DX B XA B C D X of of
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 11 1 .....................................................................................................................  
 
2 .....................................................................................................................  
 

 12 ........................................................................................................................  
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 ........................................................................................................................  
 
 

Tekst 7 
 

 17 A B C D 
 
 

Tekst 8 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D E 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C 
 

 25 7 ..........................  3 ........................  8 ......................... 12 .......................  
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Tekst 9 
 

 26 A B C D 
 
 

Tekst 10 
 

 27 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 11 
 

 28 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
4 wel  niet 
 
5 wel  niet 
 
6 wel  niet 
 

 29 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 12 
 

 30 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

800025-2-604u1* 800045-2-604u1* 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidopdrachten worden 4 
beoordelingscategorieën onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud 
en communicatieve effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de 
scorepunten. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
Converting the…. Lampang centre. 
 
 

Tekst 2 
 

 2 B 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A 
 

 4 B 
 

 5 D 
 

 6 B 
 
 

Tekst 4 
 

 7 maximumscore 1 
Aquapac 
 
 

Tekst 5 
 

 8 D 
 
 

Tekst 6 
 

 9 C 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 10 A 
 

 11 maximumscore 2 
een antwoord met de volgende strekking: 
• (die van) advocaat / de advocatuur / de juridische wereld / rechtbanken 1 
• (die van de) trapeze(lessen) / de circuswereld 1 
 

 12 maximumscore 1 
itching 
 
Opmerking 
Als het antwoord bestaat uit meer dan één woord geen scorepunt 
toekennen. 
 

 13 B 
 

 14 A 
 

 15 D 
 

 16 maximumscore 1 
I could … a job 
 
 

Tekst 7 
 

 17 C 
 
 

Tekst 8 
 

 18 C 
 

 19 B 
 

 20 C 
 

 21 A 
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Vraag Antwoord Scores

 22 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 onjuist 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie antwoorden juist 1 
Indien minder dan drie antwoorden juist 0 
 

 23 D 
 

 24 C 
 

 25 maximumscore 2 
Number 7 F 
Number 3 E 
Number 8 A 
Number 12 B 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie antwoorden juist 1 
Indien minder dan drie antwoorden juist 0 
 
 

Tekst 9 
 

 26 C 
 
 

Tekst 10 
 

 27 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
zelfgeschreven/eigen/je verhalen en/of gedichten/werk insturen 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 11 
 

 28 maximumscore 3 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
5 wel 
6 niet 
 
Indien zes antwoorden juist 3 
Indien vijf antwoorden juist 2 
Indien vier antwoorden juist 1 
Indien minder dan vier antwoorden juist 0 
 

 29 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Je moet een aantal vakantieperioden / een aantal jaren achter elkaar willen 
werken. 
 
 

Tekst 12 
 

 30 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
− door een (proef)abonnement te nemen  
− door lid te worden van / je te registreren bij ScreenSelect/deze  
      organisatie/dit bedrijf/op de website 
 
Opmerking 
Als een leerling uitsluitend antwoordt: ‘door een proef te nemen’ geen 
scorepunt toekennen. 
 
 

Pagina: 1245Voor 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).



 

 800045-2-604c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

Schrijfopdracht 
 

 31-34 maximumscore 13 
(zie beoordelingsvoorschrift) 
 
Inhoudselementen: 
1 reactie op internet informatie over werk 
2 naam, leeftijd, geslacht 
3 reden voor verblijf in Engeland 
4 uitleggen wat je van het bedrijf weet / hoe je het bedrijf kent 
5 interesse in verschillende banen 
6 uitdrukken van plezier in werken met vakantiegangers  
7 mening over werktijden 
8 informeren naar betaalbaar onderdak 
9 passende afsluiting 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de opdracht bij 
tekst 13 (de schrijfopdracht) achter de vraagnummers 31, 32, 33 en 34. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3 naar: The Independent on Sunday 
tekst 6 naar: Marie Claire 
tekst 8 naar: Sunday Times 
tekst 11 naar internet: www.centerparcs.co.uk/jobs 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
− het juist vermelden van 

adressen, datum, aanhef, 
slotgroet en naam. 

Beoordeel taalfouten in de 
uitwerking van de conventies bij 
taalgebruik. 

 
0 ft   1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig 
of communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. 
zinsbouw en woordgebruik 
meestal ernstiger/storender dan 
grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is 
maatgevend voor het gewicht van 
de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt 
redelijk  3pt 
matig  2pt 
zwak  1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke 
score is hier dus 
altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is 
terug te vinden. (Zie het 
overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
9 elementen 2pt 
8 elementen 1pt 
7 of minder 0pt 
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Criterium Beoordelingstaak Scores 
Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer 

gericht schrijft, dus echt 
communiceert en niet ‘slechts’ 
de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt 
voor een samenhangend en 
goed lopend geheel, o.m. door 
correct gebruik van 
verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen 
voor een correcte indeling in 
alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op 
taalfouten. 
 

 
goed  2pt 
redelijk  1pt 
matig/zwak 0pt 
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Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht tekst 11 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting moeten ‘Yours faithfully, Yours sincerely, Yours truly en Sincerely yours’ 
goed gerekend worden. Dit, omdat deze conventie in de Angelsaksische landen op 
verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, omdat deze steeds minder strikt 
wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting dient u het weglaten van de komma te laten 
passeren. 
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 23 april 2008. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘april’, zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
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daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een 
score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van 
toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag 
alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
NB Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
NB Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr 
Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimen- ten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
   London 
   WC1N3XX 
   Great Britain 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I 
read that you are coming to Holland and that you are looking for a 
dog with his owner. I would like to take part in your experiment 
with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 
minutes before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place 
and how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 

Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part 
of the research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and 
has a lot of energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun 
eyes and a beautiful black-whited fur. My grandmother gave 
him to me when he was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would 
like to have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to 
research dog’s senses and telepathic. I love join you with this 
experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She 
haves a brown fur and short tail. I have him for six years and 
I got him from the asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how 
long will it take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for 
the travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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Examen VMBO-GL en TL 

2007 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
vrijdag 25 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 
 

2p 1 Welke zekerheid heb je als je varkensvlees koopt met het ‘British Meat’ 
keurmerk? 
Schrijf twee punten op die in de advertentie worden genoemd. 

 
 
On many farms across the world, pregnant sows spend most of their lives either tethered 
by the neck or in tiny stalls, unable to turn around and with about 18 inches to walk back 

and forth. Also, they can be fed a diet containing meat and bone meal which partly 
consists of offal, bones and other animal parts. Without realising it you could be 

supporting these practices. 
By buying pork, bacon or ham carrying the British Meat Quality Standard Mark, you can 
be sure that you are supporting good living conditions and vegetable-based 

feed. These are just 2 out of 105 standards which are audited by independent 
inspectors. 

LOOK AFTER THE FARMERS WHO LOOK AFTER THEIR PIGS. ONLY BUY 
PORK WITH THIS MARK. 

MEAT AND LIVESTOCK COMMISSION, PO BOX 44, SNOWDON DRIVE, MILTON KEYNES MK6 1AX  

the 
longest 

walk some 
pigs can 
ever look 
forward to 
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Tekst 2 
 

1p 2 Waarom wordt er zoveel geklaagd over Jerry Springer the Opera? 
 
 

20,500 COMPLAINTS 
COMPLAINTS about the BBC’s decision to screen Jerry Springer The 
Opera have soared over 20,000. 
Outraged viewers demanded the show ― which 
contains 8,000 swear words ― be banned from 
broadcast. 

   The BBC has received 15,000 complaints 
and 5,500 people contacted media regulator 
Ofcom ― with thousands more jamming phone 
lines. 

   A spokesman said: “We’ve never before had 
so many complaints about a TV show that has 
not yet been broadcast.” 

   The film of the hit West End show, about the 
cult US chat show host, includes the “F” word 
3,168 times and the “C” word 297 times. 

   Furious viewer Julie Wildman, from Essex, said: “It’s disgusting, I’m a 
Christian and find it highly offensive that this is going to be screened.” 

   Jim Walsh, from Belfast, said: “Jerry Springer the Opera is a sick show that 
has no place on the BBC.” 

Gavin Upex, from Peterborough, said: “Do people really pay their license fee to 
receive a programme that contains 8,000 swear words? The BBC need to be 
pressured into realising how many people are against this programme.” 
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Tekst 3 
 

1p 3 Welke weegschaal kan precies voor je bijhouden hoeveel je bent afgevallen of 
aangekomen in een bepaalde periode? 
A nummer 1 
B nummer 2 
C nummer 3 
D nummer 4 
 

1 
Tanita Body Fat Monitor 
BF-555, £79.99 
 

 
 
THIS calculates your body fat 
percentage while weighing you. Simply 
key in your details (age, height, sex and 
your activity level) and press a switch. It 
can store readings and then compare 
them. 
Stockists: 0800 731 6994 

9/10

2 
A & D Personal Precision Health 
Scale 
UC-321, £99 
 

 
 
THIS electronic scale is accurate to 50g 
– you could even use it for weighing the 
baby. It also calculates your BMI (body 
mass index), which experts say is a 
better fitness indicator. 
Stockists: 01628 773233 
 

7/10
  

3 
Seca 791 Health Scale, £79 
 

 
 
A LARGE, heavy scale that feels 
reassuringly solid. It has a very easy-to-
read dial displaying both kilos and 
stones and pounds. A good investment 
– if you’ve got the space. 
Available from John Lewis 
020 7629 7711 

8/10

4 
Salter Electronic Bathroom Scales, 
£29.75 
 

 
 
THERE is a switch at the back to 
change the display from kilos to stones 
and pounds. It comes with replaceable 
long-life lithium batteries and a ten-year 
guarantee. 
Available from John Lewis, as before. 
 

8/10
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Tekst 4 
 

1p 4 John Bird beschrijft in deze tekst een aantal fouten die hij in zijn leven gemaakt 
heeft. 

 Van welke fout heeft hij het meest spijt? 
 

2p 5 John Bird zegt dat zijn verblijf in een opvoedingsinstituut, achteraf gezien, toch 
ook twee positieve kanten had. 

 Welke waren dat? 
 
 

MY GREATEST MISTAKE 
JOHN BIRD, EDITOR-IN-CHIEF OF THE BIG ISSUE1) 

 
One of my greatest mistakes was failing 
to train homeless writers, but instead 
ending up with career journalists working 
for The Big Issue. I started The Big Issue 
with the intention of training up 
homeless writers, and I’ve 
never been able to train up 
more than one or two. I am 
trying to change that now. 

I made a life-changing 
mistake when I  was 15 
years old. I met a school 
friend who gave me his 
grandmother’s savings 
book, and he asked me to 
cash it. He had stolen it. 
I got caught and was sent to a boys’ 
reformatory school in the countryside for 
a few years. I wish I hadn’t done it, but 
with hindsight the school helped me: 
I started to read books. Also, I started to 
write my own stories there. 

But throwing my mother’s letters 
away is my biggest regret. When I was 
sent to the reformatory school, she wrote 
to me about four times a week – there 
must have been 250 letters – all about 
the family, what I ought to be doing with 
my life, giving me advice. When I left the 
school and moved into a flat, I was 

clearing out stuff one day and threw all 
the letters away. I put them in a bag and 
that was it. Gone. I didn’t think about it 
until four years later, just before my 
mother died. I was telling a friend about 

my mother writing 
to me. I just threw 
the letters away, 
I said. “You’re 
either heartless, or 
an idiot,” he said. 
I suddenly realised 
what I’d done. 

Mistakes, I’ve 
made plenty. But 
they don’t come 

back to haunt me. Not like my lack of 
understanding of what a mother is, and 
that my mum would not live for ever. 
I hadn’t respected her memory. I guess 
when you’re a kid, you don’t always 
respect parenthood. 

INTERVIEW BY 
CHARLOTTE CRIPPS 

 
John Bird will be appearing at the 

Clerkenwell Literary Festival (16-21 
July, www.pilchardteeth.com) 

 
 

 
noot 1 The Big Issue = de Engelse daklozenkrant 
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Tekst 5 
 

THE GIFT OF LIFE 
THOUSANDS OF 
PEOPLE NEED A 
TRANSPLANT TO 
SAVE OR IMPROVE 
THEIR LIVES. WOULD 
YOU BACK A SYSTEM 

THAT AUTOMATICALLY ALLOWS YOUR 
ORGANS TO BE DONATED AFTER YOUR 
DEATH? 
 

1  The idea of donating organs is 
probably something most people don’t 
like to give much thought. Who wants to 
think about what will happen to their 
body when they’re gone? However, the 
shortage of organs has reached critical 
levels. 

2  The shortage has forced some people 
to go abroad to buy organs on the black 
market. Last December police 
uncovered an organ trafficking gang, 
which involved buying organs from poor 
people in Brazil for $10,000 and selling 
them for transplant in South Africa, for 
around $120,000. Kidneys from live 
donors are also traded illegally. The 
reason for the crisis is simple: not 
enough people have registered to 
donate, according to Mr Chris Rudge, 
kidney transplant surgeon at The Royal 
London Hospital. ‘There’s always been a 
shortage, which is    7    because 
transplant surgery is so successful. We 
know that 90 per cent of people would 
be willing to donate. They just don’t join 
the NHS Organ Donor Register.’ 

3  Another stumbling block is that when 
grieving relatives are approached about 
the prospect of donating the organs of 
their loved ones, they usually refuse.  
‘I don’t know why relatives say no,’ says 
Mr Rudge, ‘I’m worried that there might 
be a lack of trust between patients and 
doctors.’ 

4  Scandals like the one involving Alder 
Hey children’s hospital in Liverpool, 
where organs and skin tissues were 
removed from dead children without 
permission for research purposes, have 
certainly done little to reassure the 
public. The case of former footballer 
George Best’s excessive drinking, after 
he had his liver transplant, certainly has 
not helped people to decide to donate 
either! 

5  Perhaps it’s a question of showing 
people what donation can mean. One 
person’s death can save and improve 
the lives of more than ten other people. 
A heart transplant can save one life, and 
lung transplants save two more. The 
liver can be split, saving two more lives. 
Success rates are excellent: nine out of 
ten patients will lead healthy lives for 
years. 

6  Deborah Duval, 44, received a new 
kidney and pancreas in 1994. She met 
the family of her donor, a 34-year-old 
man, who saved the lives of six people 
after his death. Her new kidney failed 
four years later, but she’s now in good 
health after a second transplant. ‘A 
phone call once again brought the 
dream of a life free from dialysis,’ 
remembers Deborah. ‘I owe my life to 
two families’ extraordinary generosity 
and compassion.’  

7  At present, even if you have chosen to 
donate your organs, your relatives can 
overrule you after your death. A new law 
is going through Parliament to change 
this, so that the wishes of the individual 
are decisive. We should ask ourselves, 
would we want a transplant if we were 
critically ill? If the answer’s 'Yes' then 
surely we must be willing to do the same 
for others. 

TOP SANTÉ 
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1p 6 Why do so few people in the UK register as donors, according to paragraphs 1 
and 2? 
A Most people are very much against donating their organs. 
B Most people do not take the trouble to have themselves registered as 

donors. 
C People can make a lot of money by selling their organs. 
 

1p 7 Kies bij de open plek in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A acceptable 
B frustrating 
C great 
D obvious 
 

1p 8 What do the examples about Alder Hey hospital and George Best in paragraph 4 
want to make clear? 
These examples explain why 
A alcohol and donating organs for transplantation do not go together. 
B children’s organs are not suitable for transplantation. 
C many people have their doubts about donating their organs. 
D organ donation is an important issue for everyone. 
 

1p 9 ‘it’s a question of showing people what donation can mean’ (alinea 5) 
 Leg uit wat de schrijver mensen duidelijk wil maken.  

 
1p 10 What message did a phone call bring Deborah Duval? (paragraph 6) 

A She would meet her donor’s family. 
B She would receive another kidney. 
C There was nothing wrong with her kidney. 
 

1p 11 ‘A new law is going through Parliament to change this’ (paragraph 7) 
What does the word ‘this’ refer to? 
A people refusing to register as organ donors 
B the donor’s family preventing the donation 
C the giving of organs to people who have not registered 
D the selling of organs on the black market 
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Tekst 6 
 

Little Nell and the big top 
 
A public-school and Oxford education: this was the unlikely background for a 
new kind of circus ringmaster  
 

It’s not what you would call a big top. 
It could not even be described with any 
accuracy as a medium-sized tent. In 
fact, the white canvas top looked as if 
it had kept the rain off dozens of 5 
village flower shows. But when you are 
launching a circus from scratch, you 
have to start somewhere. 
 

 
 

In her gap year before university 
Nell Stroud was looking for something 10 
to do. She could easily have found a 
nice occupation in PR or could have 
cooked lunches in the City. But she 
went off to join a circus instead. Not 
just on a whim, you understand, but 15 
because her brother’s wife’s brother 
had a cousin who ran a circus in 
America.’ 

Anyway, she worked the spotlight, 
sold ice creams, mucked out the 20 
stables of the animals and generally 
enjoyed the experience so much that 
after earning her degree in English she 
rejoined the circus and vowed that one 
day she would run her own. For years 25 
she kept this idea to herself. Now, 
aged 27, she has set up in partnership 
with her husband, Toti Gifford, a 
landscape architect. 

It has to be said that Giffords 30 
Circus is quite a modest operation. It 
began its most recent tour in 
Cheltenham. Well, near Cheltenham. 
“If you find the Hungry Horse pub, 
we’re behind the car park,” were Nell’s 35 
directions. But what the 20-strong 
troupe lacks in size it makes up for in 
proficiency and background of the 
artists. 

Gerald Balding (general manager, 40 
puppeteer and Nell’s brother-in-law) 
comes from a family of racehorse 
trainers. The juggler is the gifted 
Dorian Claridge and operating the 
curtain is Iris Palmer, a former 45 
supermodel. At 18, Iris was signed up 
by Chanel and became famous for 
pulling faces on the catwalk. But she 
and fashion didn’t really get on. 

For the past few weeks this 50 
assortment of Nell’s friends, some 
dancers, a couple of fire jugglers and a 
female acrobat, has been doing a tour 
of Cotswold villages. The Hungry 
Horse is a bit out of the way, and 55 
audiences here have been hard to 
come by, but when the circus went to 
the Hay-on-Wye festival in May it was 
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packed out every night. “When you go 
to some of the big circuses, it’s like a 60 
large, busy holiday camp, nowadays,” 
says Tim Hand, who builds the sets 
and makes the caravans. “But we’re 
more like a quiet garden party.” 

It took the Giffords nine months to 65 
build up the circus from scratch. They 
spotted a tent in the “opportunities in 
business” column of a newspaper and 
gradually collected and renovated the 
gaudily painted gypsy caravans, after 70 
finding the first one in a ditch. 

“We could have had normal 
caravans, but when you’re a travelling 
circus you have to look the part,” says 
Nell. The couple now live all year in 75 
their caravan. “I miss our really 
beautiful cottage in the Cotswolds 
sometimes,” says Nell. “But this life is 
such fun. Well, not always.” 

Nell has written a book, Josser, 80 
about life under the big top and she 
describes long hours, hard work and a 
suspicious, close community. Josser is 
the circus word for an outsider, and in 
the world of the big top they don’t 85 
come much more outside than Oxford-
educated Nell. 

“From the start they were quite 
curious as to why somebody with my 
upbringing and background wanted to 90 
be in the circus. A couple of people 

really cross-examined me about why I 
wasn’t just bumming around going to 
nice parties, but I told them I love the 
circus. It’s hard work, but I was 95 
brought up to realise that you have to 
work to do well.” 

Nell’s father is a television director. 
Her mother, Char, was an enthusiastic 
horsewoman who suffered brain 100 
damage in a riding accident when Nell 
was 18. “If my mother had not had her 
accident, I would probably have thrown 
the towel in early on,” says Nell. “But 
because I had been through this most 105 
horrific experience nothing else 
seemed quite as bad.” 

There are about 20 circuses 
touring Britain at the moment and 
rivalry is fierce. Friendly, but fierce. 110 
Giffords Circus arrived in the Hereford 
area last month to find a rival circus 
had sneaked in the previous week and 
that the town had had its fill of juggling 
and clowning. 115 

“At the moment we are lucky to sell 
100 tickets a week,” says Nell. “But I 
hope that will improve.” 

There were only 60 people in the 
audience this time. So the Giffords will 120 
just have to keep their optimism, think 
big and who knows: today Stow, 
tomorrow the world! 

 
The Sunday Times 

 
1p 12 What point does the writer make in lines 1-8? 

A It is understandable that the circus has not got a big tent yet. 
B It is very difficult to find a tent big enough for a circus. 
C Small circuses often use exhibition tents that have been thrown away.  
D The tent is not really waterproof. 
E The tent is unsuitable to perform circus acts in. 
 

1p 13 ‘… she kept this idea to herself’ (regel 26) 
 Welk idee wordt hier bedoeld? 
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1p 14 What is the main point in lines 30 to 49? 
A Most of the performing artists were forced into a circus career. 
B The artists act more as individuals than as a team. 
C The artists of the circus have to do any job that presents itself. 
D The circus has not got top-quality animal acts yet. 
E The quality of the artists makes this small circus worth visiting. 
 

1p 15 Which of the following statements about Giffords Circus is true according to lines 
50-64? 
A All shows during their present tour have been fully booked. 
B Most of their shows have taken place at private parties. 
C They only tour the country during the summer season.  
D Though they are small, they have been quite successful in some places. 
 

1p 16 In regels 65-78 maakt Nell duidelijk waarom ze met opzet oude woonwagens 
gebruikt voor haar circus. 

 Citeer het deel van de zin waarin Nell dat zegt. 
 

1p 17 ‘But … always.’ (line 78-79) 
Which pair of words reflects the content of these lines? 
A problem – solution 
B question – answer 
C reason – consequences 
D statement – afterthought 
 

1p 18 What does Nell explain in lines 88-107? 
A how she became interested in the circus in the first place 
B how she has been able to deal with her life in the circus 
C why she is no longer interested in going out a lot 
D why she is not really accepted by circus people 
 

1p 19 Lines 108-118 make clear that 
A people in the Hereford area are not very fond of circuses.  
B people in touring circuses usually work together very well.  
C there is a lot of competition among travelling circuses.  
D you do not need to sell many tickets to have a successful tour. 
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Tekst 7 
 

1p 20 Wat is het doel van deze advertentie? 
Mensen te vinden die 
A kinderen met een handicap regelmatig willen bezoeken. 
B vrijwilligerswerk willen doen in kindertehuizen. 
C zich willen opgeven als full-time pleegouders. 
D zo nu en dan voor opvang van een van de pleegkinderen willen zorgen. 
 
 

SHORT BREAKS 
– have you got what it takes? 

 
Richard and Dominick are aged 10 and 12 
respectively. Both live in long time foster homes, 
Dominick has moderate learning disabilities and 
some challenging behaviours whilst Richard is on 
the autistic spectrum. 
 
Richard and Dominick’s carers would welcome 
regular breaks which could also be a positive 
experience for each of them. 
 
The breaks could be monthly weekend breaks or 
holidays of one or two week’s duration. 
 
If you have experience of children with learning 
and behavioural needs and feel you may enjoy 
the opportunity to help care for either of the 
children please contact Marilyn Mansfield or 
Alison Wilson on 020 7354 6382. 
 
Carers will receive an appropriate allowance. 
 
Parents for Children is a charity that works hard 
to find homes for many children. If you are 
interested in finding out more 
about our agency please call 
us on 0845 307 6653 (Local 
call number) 

Charity registration 
No. 280259 

Parents for Children 
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Tekst 8 
 

Leap of faith 
 

Like so many skysurfers Mark Harris, a 
slender Cornishman, is addicted to the 
thrill of the fall. So, despite the deaths 
of two friends in skysurfing accidents, 
here he is in a plane climbing over the 5 
Cambridgeshire landscape.  

Harris jumps and rides the roaring 
air currents at 120 miles per hour, 
increasing to 180 mph as he dips the 
board’s nose down. He decides to try a 10 
move called a ‘helicopter’, flipping 
himself upside down, straightening his 
body and spinning, the board on his 
feet rotating like chopper blades. 

Faster and faster he twirls, until he 15 
becomes a blur, spinning so savagely 
he can’t stop what he has started. 
Hurtling towards the ground, he has 
only ten seconds to right himself. A 
bleep warns him that he must activate 20 
his parachute – now! Desperately he 

stretches up to grab hold of the board, 
halting the spin, then he tugs on the 
cord of his Icarus Extreme parachute. 
He is jolted upwards and slowed from 25 
120 mph to about ten. Then he touches 
down, his heart beating wildly against 
his chest. ‘Well, I needed another story 
to tell in the pub,’ he says ironically. 

No extreme sport promises as great 30 
a thrill – or as much danger – as 
skysurfing. A cross between skydiving 
and surfing the waves, participants 
jump out of a plane with boards 
strapped to their feet and surf on the 35 
slipstream. ‘The buzz is phenomenal,’ 
says Dr John Carter, medical advisor 
to the British Parachute Association, 
(BPA), who has completed 40 skyboard 
jumps. 40 

Yet skysurfing seems not exciting 
enough for some, for even as the 
number of parachutists increase, they 
seek ever more extreme thrills. 

   24   , as our extraordinary 45 
photograph shows, some skysurfers in 
the States jump while inside dinghies, 
and others ride convertible cars out of 
the back of planes. As the car falls, the 
‘passengers’ clamber out, pulling their 50 
chutes at the last moment. The vehicle 
lands with a ground-shaking thud in 
the Arizona desert, spewing dust 
clouds and leaving a huge crater. 

The acrobatics of simple skysurfing 55 
are more elegant, for sure, but also 
more breathtaking because, as Mark 
Harris knows, it’s easy to get into a 
dangerous spin. ‘We all have our hairy 
stories, but there’s nothing like seeing 60 
how far you can push your body,’ says 
Dave Sturgeon, British skysurfing 
champion. 

Adrenaline junkies in their thousands are 
falling for skysurfing, says Jonathan Green – 
and they’re even doing it in dinghies 
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The extra stresses on the body at 
high altitude and the rapid spinning 65 
can take their toll and affect your 
brain, says Dr Carter. It all depends on 
how long you are up there. If you jump 
fairly quickly, your brain recovers 
quickly.’ Most sky board jumps start at 70 
around 14,000ft. 

The BPA has the strictest safety 
regulations in the world. From 1996 to 

2000, there was an injury rate of only 
1.5 per thousand jumps in the UK, 75 
mostly minor to medium injuries, such 
as sprained ankles. 

And residents of Cambridgeshire 
can rest easy that they are safe from 
high-flying cars – the practice is very 80 
tightly controlled in this country. 

 
NIGHT&DAY 

 
 

1p 21 What is said about Mark Harris in lines 1-14? 
A He cannot resist the excitement of an extreme sport.  
B He is testing a new type of aircraft. 
C He is trying to break a speed record. 
D He wants to uncover the cause of his friends’ accidents. 
 

1p 22 From the scene described in lines 15-28 (Faster … chest.) it becomes clear that 
Mark 
A may have only just escaped a fatal accident. 
B needs to work on his physical condition. 
C seems completely in control of the situation. 
D should get professional equipment. 
 

1p 23 ‘Well, I needed another story to tell in the pub’ (lines 28-29) 
Why does Mark say this? 
A to blame someone else for the mistake he made 
B to explain why he had made the jump 
C to pretend he had not been worried at all 
D to show he was angry about the jump 
 

1p 24 Kies uit de gegeven mogelijkheden het antwoord dat het beste past bij    24    in 
regel 45. 
A Although 
B But 
C So 
D Still 
 

1p 25 What does the writer want to stress in lines 45-54? 
A the dangers of skysurfing for outsiders 
B the excesses of skysurfing 
C the extensive safety measures connected to skysurfing 
D the negative effects of skysurfing on our environment 
 

Pagina: 1269Voor 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).



 700013-1-604o 14 lees verder ►►►

1p 26 ‘We all have our hairy stories’ (lines 59-60). 
What does Dave Sturgeon mean when he says this? 
All skysurfers 
A exaggerate now and then. 
B have faced great dangers. 
C have something to hide. 
D tell the same boring tales. 
 

1p 27 Je kunt je sprong bij het skysurfen op een snelle of een vertraagde manier 
maken. 

 Welke zin in regels 64-77 geeft aan wat het minst slecht voor je gezondheid 
is? 
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin op. 
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Tekst 9 
 

1p 28 Een dierentuin probeert bezoekers iets duidelijk te maken door middel van een 
A grap. 
B reclameboodschap. 
C uitnodiging. 
D verbod. 
 

 
 

Those who 
throw objects 

at the crocodiles, 
will be asked to 
retrieve them. 
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Tekst 10 
 

1p 29 Je bent op zoek naar heel algemene informatie over de techniek van het 
fotograferen. 

 Welke internetsite zul je dus gaan bezoeken? 
Schrijf het internetadres op. 

 
Sharpen your photography skills and discover new techniques with help from the 
online experts 

 
lomoerotic 
This site is dedicated to the Russian-made 
Lomo camera, and “the funky fine art of 
Lomography”. Lomography began as a new 
approach to analogue photography, but has 
grown into an almost-too-hip, worldwide 
collective of Lomo maniacs. Site includes 
cameras, events, an archive of 
Lomography, where you can post your pics, 
and “wearable Lomography” – Lomo 

photographs printed on some very foxy bikinis (modelled on the site). www.lomo.com 
 
 

go fly a kite 
Although a little folksy, the enthusiasm on this site devoted 
to the art of aerial photography with a kite as your viewfinder 
is infectious. It offers a gallery of beautiful photographs – 
naturally; technical background on rigs and remote-control 
devices; information on the best lightweight cameras; 
discussion groups; and links to other, useful internet 
resources to help you in your pursuit of sky-high 
photography. All you need now is a windy day… 
www.arch.ced.berkeley.edu/kap/kaptoc.html 

 
 

creep and peep 
Need night vision? Video surveillance equipment? This slightly suspect-looking site 
offers a different kind of lens. You can also buy bullet-proof vests, and even training 
video tapes for the novice PI. And for you special folks in law enforcement, you get 
access to the restricted part of the site, offering all you need for “the surreptitious 
observation of controlled areas, facilities, special events, suspect individuals, covert and 
secure communication control, planning of coup d’etat and revolutions”. 
www.spyzone.com 
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trouble shooting 
This cheesy but comprehensive site covers everything from pin-
hole photography to composition; use of light; how to improve your 
travel-, night-, winter-, and underwater-photography; how to build a 
darkroom; and a useful ‘What’s wrong with this picture?’ section. 
www.photographytips.com 
 
 
 
 

 
the king of cameras 

Ostensibly focused on the history and philosophy of 
the maker of the world’s first 35mm camera – the 
extremely desirable Leica – this site also features 
such must-have products as binoculars, spotting 
scopes and laser rangefinders, for when “Hunting is 
your passion and you know only too well how difficult 
it is to address the game confidently”. There’s an 

impressive photo gallery, Leica-related events, and detailed images and information on 
all things Leica. What the site really does, though, is make you covet one of these 
babies like you wouldn’t believe. www.leica-camera.com 
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Tekst 11 
 

Lipstick gives girls a licence to 
drink under age 

ALL it takes is a quick change from 
school uniform into a trendy belly top, 
add a slash of lipstick – and a 17-year-
old girl is turned into a young woman. 
That’s why a compulsory identity card 5 
for people up to 25 years should be 
introduced to fight the “national 
scandal” of underage drinking, a drinks 
group said yesterday. 
“It’s impossible to guess their ages, 10 
appearances can be deceptive,” 
Beverage Council of Ireland chief 
Bernard Murphy said. 
He said the voluntary scheme 
introduced a year ago was not 15 
working, with just 7 per cent or 26,000 
of Ireland’s 350,000-plus-population 
aged between 15 and 19, signing on. 
This left off-licence and pub staff at an 
unfair advantage. “We should 20 
recognise there is a problem and deal 
with it in an objective way,” he said. 
“Currently we’re dealing with it in a 
subjective way by leaving it to bar or 
door staff to guess. 25 

“If a 15-year-old comes into a pub at 
midday and asks for a pint of Guinness 
they’d probably be challenged, but 
often they do it at busy periods when 
they’re not noticed.” 30 
He recognised that some people 
objected to identity cards on the basis 
that it represented a Big Brother 
society. But he said it was a case of 
deciding which was the greater evil. 35 
“It’s make-your-mind-up time,” Mr 
Murphy said. “Politicians are always 
sounding off about underage drinking 
but the best they’ve come up with is a 
voluntary scheme. However the reality 40 
is we have a poor track record for 
signing up to what is not mandatory.” 
At the moment, Ireland is one of the 
EU states without an identity card 
scheme. 45 
“If it’s right for 11 other countries within 
Europe and they can live with it, what’s 
wrong with us that we can’t    32    it?” 
said Mr Murphy, who represents 
alcoholic and non-alcoholic drink 50 
producers. 

 The Sunday Independent 

The Beverage Council’s Bernard Murphy with identical 17-year-old 
twins Lorraine and Lisa Munley.
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1p 30 In Ierland drinken veel jongeren onder de 18 alcohol in pubs (terwijl dat pas mag 
vanaf 18 jaar.) Er wordt nu een wettelijke maatregel voorgesteld om dit tegen te 
gaan. 

 Welke maatregel is dat? 
 

1p 31 ‘It’s make-your-mind-up time’ (line 36) 
What does Bernard Murphy want to make clear with these words? 
A Cafés and places of entertainment should not allow minors in any more. 
B People should decide for themselves whether the consumption of alcohol is 

acceptable. 
C Proper steps should be taken against the use of alcohol amongst minors. 
D Young people should immediately change their drinking habits. 
 

1p 32 Kies uit de gegeven mogelijkheden het antwoord dat het beste past bij    32    in 
regel 48. 
A accept 
B believe 
C ignore 
D reject 
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Schrijfopdracht 
 
Inleiding 
Op school kreeg je van je leraar Engels een artikel uit de krant The Sunday 
Independent over de problemen rond het drankgebruik van jongeren in Ierland. 
(zie tekst 11) Je weet dat jongeren in Nederland een legitimatiebewijs bij zich 
moeten hebben en onder de 16 helemaal geen alcohol mogen kopen, maar dat 
veel uitgaansgelegenheden zich niet zo precies aan de regels houden. Het 
onderwerp spreekt je erg aan, omdat je weet dat veel jongeren als ze dronken 
zijn, agressief en gewelddadig kunnen worden. Je vindt dus dat drankmisbruik 
zeker moet worden aangepakt. 
Je besluit om een ingezonden brief te sturen aan de redactie van de krant. Het 
adres is: 
The Sunday Independent 
90 Middle Abbey Street 
Dublin 1 
Ireland 
 

13p 33 Opdracht 
Schrijf de brief (in het Engels!) aan The Sunday Independent en gebruik de 
informatie uit de inleiding bij het uitwerken van de volgende punten: 
 

• Stel jezelf voor (naam, leeftijd, geslacht, woonplaats, land) en  
• schrijf welk artikel je op school gelezen hebt. 
• Schrijf of je wel/niet zelf uitgaat en hoe vaak/waarom niet.  
• Schrijf waarom het artikel je aanspreekt. 
• Vertel dat je het heel goed vindt dat het drankmisbruik onder jongeren 

wordt aangepakt en 
• dat je je afvraagt waarom sommige mensen hier niets tegen willen doen. 
• Vertel dat je het jammer vindt dat men zich niet altijd aan deze 

maatregelen houdt. 
• Vertel welke maatregelen er in Nederland gelden (zie inleiding.) 
• Schrijf als slotzin dat je hoopt dat The Sunday Independent je brief 

plaatst. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van The Sunday Independent, de datum, de 
aanhef en de afsluiting. (Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje 
met voorbeelden van adresconventies.) 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres en 
aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief 
links bovenaan de pagina. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels gebruikt 
hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of 
je alle (9) elementen van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets 
(zinvols) toevoegen, maar let op het aantal woorden. 
 
SUCCES! 
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Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’ 
(let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk!) 
 
 
[adres afzender (je eigen adres!)] bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
[datum (van vandaag)]  
25 May 2007 
25th May 2007 
May 25, 2007 
May 25th 2007 
 
 
[adres geadresseerde] 
The Sunday Independent 
90 Middle Abbey Street 
Dublin 1 
Ireland 
 
 

einde  700013-1-604o* 

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 2 VMBO-GL en TL 

2007 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 

tijdvak 1 
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Schrijfopdracht 
 

 33 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  700013-1-604u2* 
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Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2007 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 

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

 
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 
 

 1 1 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 2 
 

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

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 4 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 5 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 
 

 6 A B C 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 10 A B C 
 

 11 A B C D 
 
 

Tekst 6 
 

 12 A B C D E 
 

 13 ............................................................................................................................ 
 

 14 A B C D E 
 

 15 A B C D 
 

 16 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 20 A B C D 
 
 

Tekst 8 
 

 21 A B C D  
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 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 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 9 
 

 28 A B C D 
 
 

Tekst 10 
 

 29 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 11 
 

 30 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 31 A B C D 
 

 32 A B C D 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  700013-1-604u1* 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidopdrachten worden 4 
beoordelingscategorieën onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud 
en communicatieve effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de 
scorepunten. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 2 
een antwoord met de volgende strekking: 
• dat de varkens genoeg bewegingsruimte / goede leefomstandigheden 

hebben  1 
• dat ze plantaardig voedsel / groente (als voedsel) krijgen 1 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
omdat er zo veel in gevloekt/gescholden wordt 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A 
 
 

Tekst 4 
 

 4 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
dat hij de brieven van zijn moeder heeft weggegooid 
 

 5 maximumscore 2 
twee antwoorden met de volgende strekking: 
• Hij begon er (boeken) te lezen. 1 
• Hij begon er (verhalen) te schrijven. 1 
 
 

Tekst 5 
 

 6 B 
 

 7 B 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 8 C 
 

 9 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
dat orgaandonatie heel erg belangrijk is / dat één mens het leven van tien 
mensen kan redden 
 

 10 B 
 

 11 B 
 
 

Tekst 6 
 

 12 A 
 

 13 maximumscore 1 
het hebben/beginnen van een eigen circus 
 

 14 E 
 

 15 D 
 

 16 maximumscore 1 
(but when you are a travelling circus you have to) look the part 
 

 17 D 
 

 18 B 
 

 19 C 
 
 

Tekst 7 
 

 20 D 
 
 

Tekst 8 
 

 21 A 
 

 22 A 
 

 23 C 
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Vraag Antwoord Scores 

 24 C 
 

 25 B 
 

 26 B 
 

 27 maximumscore 1 
If you…recovers quickly. 
 
 

Tekst 9 
 

 28 A 
 
 

Tekst 10 
 

 29 maximumscore 1 
www.photographytips.com /trouble shooting 
 
Opmerking 
Kennelijke spelfouten in het antwoord tellen niet mee. 
 
 

Tekst 11 
 

 30 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
een (verplichte) identiteitskaart/ID(-kaart) (voor jongeren tot 25 jaar, om 
alcoholische dranken te kunnen kopen) 
 

 31 C 
 

 32 A 
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Schrijfopdracht 
 

 33-36 maximumscore 13 
(zie beoordelingsvoorschrift) 
 
Inhoudselementen 
1 jezelf voorstellen (naam, leeftijd, geslacht, woonplaats, land) 
2 artikel noemen 
3 informatie over zelf uitgaan (hoe vaak/waarom niet) 
4 uitleg voor interesse (agressie jongeren/geweld) 
5 je mening geven over aanpak drankmisbruik 
6 vermelden wat je je afvraagt 
7 uitdrukken wat je jammer vindt 
8 genoemde Nederlandse maatregelen beschrijven (legitimatiebewijs en 

niet drinken onder de 16) 
9 hoop op plaatsing uitspreken 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in 
het programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de 
opdracht bij tekst 14 (de schrijfopdracht) achter de vraagnummers 33, 34, 
35 en 36. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito. 
 
 

6 Bronvermeldingen 
 
tekst 5 Top Santé 
tekst 6 The Sunday Times, Roland White 
tekst 8 Night&Day, Jonathan Green 
tekst 11 The Sunday Independent, Martina Devlin 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ 
door werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde 
voorbeeldopdracht (How long was your dog in the window) en de drie 
voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 en 2). Maximaal te 
behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder ‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
− het juist vermelden van 

adressen, datum, aanhef, 
slotgroet en naam. 

Beoordeel taalfouten in de 
uitwerking van de conventies bij 
taalgebruik. 

 
0 ft   1pt
1 of meer ft 0pt
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig 
of communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. 
zinsbouw en woordgebruik 
meestal ernstiger/storender dan 
grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is 
maatgevend voor het gewicht van 
de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt
redelijk  3pt
matig  2pt
zwak  1pt
zeer zwak 0pt
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke 
score is hier dus 
altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is 
terug te vinden. (Zie het 
overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
9 elementen 2pt
8 elementen 1pt
7 of minder 0pt
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Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer 

gericht schrijft, dus echt 
communiceert en niet ‘slechts’ 
de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt 
voor een samenhangend en 
goed lopend geheel, o.m. door 
correct gebruik van 
verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen 
voor een correcte indeling in 
alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op 
taalfouten. 
 

 
goed  2pt
redelijk  1pt
matig/zwak 0pt
 

 
 

Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht  
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen 

van de prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB het voorbeeld 

is standaard en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het 

beoordelingsvoorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er 

wordt niet met aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. 

Vul éérst de naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat 
de juiste score achter de goede naam komt. Deze lijst is een 
hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, 

land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, 

postcode, land - postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
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− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting moeten ‘Yours faithfully, Yours sincerely, Yours truly en 
Sincerely yours’ goed gerekend worden. Dit, omdat deze conventie in de 
Angelsaksische landen op verschillende manieren wordt uitgewerkt en, 
daarnaast, omdat deze steeds minder strikt wordt gehanteerd. Bij aanhef 
en afsluiting dient u het weglaten van de komma te laten passeren. 
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als 
een inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik 
aan de orde. Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 25 may 2006. Hier 
wordt voldaan aan een aspect van de conventies, maar rekent u ‘may’, 
zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, 
spelling, gebruik hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter 
aan het begin en een punt of vraagteken aan het eind van een zin. Fouten 
zijn niet altijd even ernstig of communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld 
fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) woordgebruik meestal ernstiger en/of 
storender dan grammaticale fouten. De volgorde waarin de te beoordelen 
aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het gewicht van de 
fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar 
om een score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier 
dus niet van toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de 
N-term verwerkt. U mag alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig 
de behaalde score met 2. De uiteindelijke score is daardoor altijd een 
even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of 
elk inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is 
correct als de boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te 
bepalen welke inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een 
kandidaat in plaats van de opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit 
gezien als een niet correct uitgewerkt element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij 
taalgebruik beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af 
en zet de behaalde score in de kolom ernaast. 
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COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde 
prestatie t.a.v. het communicatieve aspect van de brief. Niet alle 
werkstukken zullen voor punten in aanmerking komen. Een redelijke 
prestatie – een brief die er niet in positieve of negatieve zin uitspringt - 
krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de structuur 
(verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en 
afronding tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus 
(verrassend, treffend, gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, 
maar de indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door 
inspringen of niet uitvullen, dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een 
aanwijzing voor de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ 
woorden bevat, dient niet afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te 
klein aantal woorden al negatieve gevolgen hebben voor andere criteria, 
zoals meer taalfouten of het weglaten van inhoudselementen. Alleen als 
een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, dient u hier 
minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol 
meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr 
Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimen- ten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
   London 
   WC1N3XX 
   Great Britain 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I 
read that you are coming to Holland and that you are looking for a 
dog with his owner. I would like to take part in your experiment 
with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 
minutes before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place 
and how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 

Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part 
of the research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and 
has a lot of energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun 
eyes and a beautiful black-whited fur. My grandmother gave 
him to me when he was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would 
like to have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to 
research dog’s senses and telepathic. I love join you with this 
experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She 
haves a brown fur and short tail. I have him for six years and 
I got him from the asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how 
long will it take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for 
the travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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Examen VMBO-GL en TL 

2007 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen behoren twee uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
maandag 18 juni

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 De minirok staat op nummer 1 van de meest geliefde modeartikelen. 
 Welk artikel komt voor zowel in de lijst van de meest geliefde, als in de lijst 

van de minst geliefde kledingstukken? 
 

MINI LEGEND 
 

 
 
By Pete Samson 
 
THERE may not be much of it, but 
the miniskirt has been voted our 
favourite fashion item ever.  
It beat more modern offerings, 
such as combats, the poncho and 
trainers, to top spot yesterday.  
Created by designer Andre 
Courreges and popularised by 
Mary Quant, the mini was a symbol 
of the 60s. But it has stood the test 
of time – as a Harvey Nichols poll 
of 3,500 shoppers has proved. 
Jeans were second, followed by 
the Little Black Dress. 
A spokesman for Harvey Nichols 
said: “The top three will forever be 
in fashion.” 
But the 70s cowboy boots made 
the worst 10 as well as the top. 
The top fashion crime was the 
shell suit. 

 
 
 
THE TOP 10 
1 .............  Miniskirt 
2 .............  Jeans 
3 .............  Little Black Dress 
4 .............  Flares 
5 .............  Cowboy boots 
6 .............  Platform shoes 
7 .............  Poncho 
8  .............  Trainers 
9 .............  Combats 
10 .............  Trench coat 
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Tekst 2 
 

1p 2 De gemeente Luton wil een bos gaan aanleggen. 
Wat is er zo bijzonder aan dat bos volgens het artikel? 
A Er worden bomen in geplant die onaantrekkelijk zijn voor vogels. 
B Het wordt een reservaat voor bedreigde vogelsoorten. 
C Het zal de luchtvervuiling van een nabijgelegen vliegveld extra tegengaan. 
 
 
Bird-brained plan for 
airport wood 
 
IT WILL look like a wood, it 
will have trees with the 
breeze rustling through the 
leaves, but there will be 
something missing. 
In what is thought to be a 
unique move, Luton council 
is set to plant a special 
forest. 
The council wants to 
establish a new wood at 
Wigmore Valley Park, but 
because the site is next to 
Luton airport, regulators 
have demanded that the 
trees should not attract 
birdlife. Trees which don’t 
produce bird-attracting 
berries or seeds will be 
chosen. 
The Civil Aviation 
Authority says that too 
many birds in the airport 
flight path could be a 
danger, but the move is 
likely to anger the 
conservation lobby. 
 

Pagina: 1305Voor 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).



 700045-2-604o 4 lees verder ►►►

Tekst 3 
 

1p 3 Welke oplossing geeft Phil Rottier in zijn brief? 
 
 
Beware of the seagull  
 
From Dr Philip J. Rottier 
 
Sir, The solution to seagulls terrorising postmen 
(letter, August 1) is simple: hold a stick slightly above 
head height. The irate bird will attack the highest 
point on the moving target. 
When I was a research student in South Georgia in 
the late 1980s I had occasionally to walk through the 
birds’ breeding ground and they would attack 
intruders with some ferocity. But placing a stick in 
my rucksack so that it protruded a little above my 
head made the journey safe – if a little messy. 
 
Yours faithfully, 
PHIL ROTTIER, 
44 Lantree Crescent, 
Trumpington, Cambridge CB2 2NJ. 
prettier@mathworks.com 
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Tekst 4 
 

School bans cops and robbers 
 

1  FOUR nursery class pupils have 
been suspended by their school in 
America for playing cops and robbers 
using their fingers as guns. The 
children, all four or five years old, were 
sent home for three days after 
shouting “I shot you” and “Boom, 
I have a bazooka” during playtime 
breaks. 

2  Parents of pupils of Wilson School 
in Sayreville, New Jersey – which has 
a “zero-tolerance” policy towards 
threats and violence – are outraged, 
saying the punishment is too severe. 
The mother of one of the children said: 
“They should make them stay after 
school or go back to ‘writing on the 
chalkboard’.” The father of another 
said: “I understand there is fear and 
paranoia going on, but there has to be 
some basis for it. It was at a time when 

these kids were supposed to be 
playing. They don’t even understand 
what happened.” Turning his anger on 
the teachers, he said: “If people 
making $100,000 a year can’t decipher 
that, they should be ashamed.” 

3  But Georgia Baumann, the school 
principal, said: “We have to be careful 
in today’s world. It may just be a game 
or something said in jest, but it can be 
taken differently by other children.” 

4  The school policy is under review, 
but similar rules elsewhere have led to 
extreme cases such as children being 
suspended for having plastic knives to 
eat their lunch. American schools have 
been extra cautious since the mass 
shooting at Columbine high school in 
Colorado and the fatal shooting of a 
girl by her six-year-old classmate in 
Michigan. 

 
 

1p 4 What is said about four nursery class pupils in New York in paragraph 1? 
According to their school they have been suspended for 
A bullying class mates. 
B playing aggressive games at school. 
C shouting and swearing. 
D stealing things from fellow pupils. 
 

1p 5 How have many parents reacted to this suspension according to paragraph 2? 
A They agree with the measures that were taken. 
B They blame the parents of the children involved. 
C They cannot believe that their children would do such things. 
D They feel injustice has been done to the children. 
 

1p 6 Welke uitdrukking in de tekst maakt duidelijk dat de Wilson School op het vlak 
van agressie en geweld niets meer accepteert? 
Citeer deze uitdrukking in je uitwerkbijlage. 
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Tekst 5 
 

A day in the life of ...a cycle trainer 
 
LONDONERS know all about traffic 
and the problems involved. One way to 
beat it is to get on your bike, but that, 
in itself, poses problems: “Some 
people are worried about cycling on 5 
London’s busy streets,” says Simeon 
Bamford, 27, who set up Cycle 
Training in July 2000. “But we can 
teach them how to use the roads 
safely and confidently. We can teach a 10 
riding style which enables people to 
make lots of space around themselves 
and communicate assertively with 
other road users to get to where they 
are going swiftly.” 15 

Bamford has always loved cycling 
and, although he learned to drive as a 
teenager, he has never owned a car. 
“I always cycled to school, at university 
and I have always cycled to work in 20 
London.” 

At work he checks his e-mails and 
phones his instructors with bookings. 
His job is split between running the 
office and acting as an instructor. 25 
Cycle Training has 35 freelance 
instructors, male and female. Most are 
former couriers, students, actors or 
retired teachers and all are trained to 
do bike repair and maintenance 30 
checks, covering things such as gears, 
brakes and wheels. Cycle Training 
runs individual and group courses (the 
latter usually in schools) covering 
complete beginners to journey 35 
accompaniment (helping cyclists plan 
their best route to and from work). 

With an estimated 160,000 regular 
cyclists in London and growing 
concerns about traffic jams and 40 
pollution, he is increasingly kept busy 
running courses for local authorities, 
who have provided funding for training 

youngsters and staff, and running 
courses at summer universities. 45 

In the afternoons you will often find 
him pedalling off to supervise training 
in schools, mainly primary schools. 
“Once we’ve arranged things with the 
head we’ll go into the school to give a 50 
talk to all the children in order to get 
them interested. We usually find that 
the kids know the reasons why it’s 
good to cycle. Most of them are really 
into it.    10   , a lot of kids end up not 55 
cycling because parents or teachers 
don’t let them. We can turn that 
around.” 

In a period of four weeks children 
are taught to cycle safely and the 60 
training is made fun. “The kids often 
cycle for a mile. We will stop at 
junctions and practise manoeuvres and 
then ride on to another junction. They 
really enjoy it because it’s different to 65 
normal lessons.” But what about very 
busy crossroads? “People tend to 
prefer cycling in side streets,” he 
admits. “But when you learn to cycle 
confidently you use all the main 70 
roads.” 

Surprisingly, he is not a supporter 
of cycle networks. “A lot of money in 
London is being spent on creating 
cycle lanes but it’s unnecessary and 75 
they sometimes cause more problems 
than they solve. Cycle lanes give a 
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false impression that cyclists shouldn’t 
be on the road.”  

He also rejects the use of safety 80 
gear. “Some people see cycling as a 
dangerous sport. It’s not,” he claims. 
“It’s a simple, inexpensive way to get 
around. AII you need is a bike. We say 
you don’t need a helmet or anything 85 
else. If you wear a suit, cycle to work 
in a suit.” 

Bamford works long hours and will 
often stay late at the office. He doesn’t 
mind doing it, because he believes in 90 
the promotion of cycling. He says more 
of us should abandon the car and 
public transport. “Companies are going 
to have to produce a green transport 
plan and there are likely to be 95 

discouragements for workplace parking 
and tax reductions for employees 
cycling to work.  

“Employees who cycle regularly 
are known to be more punctual and 100 
take less time off sick. It is in an 
employer’s interest to promote cycling 
among staff.” More Londoners, he 
hopes, will take a lead from the Dutch. 
“In Holland everyone cycles. It’s the 105 
sheer number of cyclists that make 
cycling safe and pleasant for everyone. 
If more people cycled, London would 
be more pleasant, safer, cleaner and 
less stressful.” 110 
 

Evening Standard 
 

 
 

1p 7 What problem concerning London traffic is meant in lines 1-8? 
A the air pollution caused by motorised traffic 
B the causes of daily traffic jams 
C the dangerous situation created by too many cyclists 
D the safety of cyclists in the heavy traffic 
 

1p 8 What do the Cycle Training instructors teach cyclists according to lines 8-15? 
A how to be decent road users 
B how to create secure situations for themselves 
C how to discover less dangerous routes across London 
D how to react sensibly in the event of a traffic accident 
 

2p 9 De regels 22-37 beschrijven de werkwijze bij Cycle Training. 
 Geef van ieder van de volgende uitspraken aan of deze juist of onjuist is. 

Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage.  
1 De instructeurs moeten fietsen kunnen herstellen. 
2 Simeon legt uit hoe de klanten hun fiets moeten onderhouden. 
3 De instructeur adviseert de klant hoe hij het beste naar zijn werk kan fietsen. 
4 Cycle Training verzorgt instructie op verschillende niveaus. 
 

1p 10 Kies uit de aangegeven mogelijkheden het antwoord dat het beste past bij 
   10    in regel 55. 
A As a result 
B Besides 
C For example 
D However 
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1p 11 “Surprisingly, he is not a supporter of cycle networks.” (lines 72-73) 
Why not? 
A Cycle networks are the cause of too many traffic jams. 
B It should be a normal thing for cyclists to be among the other road users. 
C The construction of cycle lanes is too expensive. 
 

1p 12 Why is Simeon against helmets and other safety gear according to lines 80-87? 
A It does not combine with working clothes. 
B It gives the impression that cycling is not safe. 
C It is very uncomfortable to wear. 
D It makes cycling unnecessarily expensive. 
 

2p 13  Geef van elk van de volgende uitspraken of deze juist of onjuist is op grond 
van regels 88-103. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 

1 Automobilisten zullen waarschijnlijk minder gemakkelijk kunnen parkeren bij 
hun bedrijf. 

2 Mensen die naar hun werk fietsen, zullen waarschijnlijk minder belasting 
hoeven te betalen. 

3 Werknemers die met de auto komen, zijn minder vaak te laat. 
4 Werknemers die op de fiets komen, zijn minder vaak ziek. 
 

1p 14 Simeon mentions Holland (line 105) as an example because 
A cycling is very common in Holland and therefore safer. 
B cycling is very much encouraged by the Dutch government. 
C generally speaking, Dutch people are very good cyclists. 
D the Dutch have succeeded in solving the pollution problem in urban areas. 
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Tekst 6 
 

1p 15 In welk van deze vier musea kunnen Engelse jongeren het best een beeld 
krijgen over de tijd waarin hun ouders opgroeiden? 
A The Observatory Science Centre 
B Bexhill Museum 
C The British Engineerium 
D Rejectamenta Museum 
 

Sussex Visitor Guide 

 

The Observatory Science Centre, 
Herstmonceux, Sussex 

Over 100 exciting interactive exhibits 
for all ages! 

 
Hands-on Galleries, Discovery Park, 
Historic Telescopes, Special Events, 

Birthday Parties, School & Group Visits, 
Café & Gift Shop, Free Parking 

 
OPEN FROM 23 MARCH - 3 

NOVEMBER 
 
Everyday from 10am - 6pm (5pm during 
October & November, last admission 1 

hour before closing) 
Viewing Evening and other events, 

phone for details and booking 
 
The Observatory Science Centre 
Herstmonceux, Hailsham, 
East Sussex BN27 1RN 
Tel: 01323 832731 
hsc@pavilion.co.uk 
http://www/science-project.org/herst 

 
 
 
 

This beautifully restored working Victorian 
Pumping Station is crammed with model and 
full size gleaming engines, craftsmen’s tools 

domestic gadgets and lawnmowers. 
 

Visit the GIANT’S TOOLBOX hands-on 
exhibition for children. 

Open 7 days a week 10-5 Engines in 
steam 

first Sunday in every month FREE  
on-site PARKING 

Shady garden for picnics 
 

The British Engineerium 
Off Nevill Road, Hove   Tel: 01273 

559583 
www.britishengineerium.com 

Bexhill Museum 
Egerton Road, Bexhill-on-sea, East 
Sussex TN39 3HL (01424) 787950 

 
From Dinosaurs to the Giant Crab, from 
Egyptology to Local History and much 

more. 
 

Open Tues to Fri 
10.00am - 5.00pm 

Bank Holidays and Weekends 
2.00pm - 5.00pm 

 
Admission: 
Full Price £1, 
Concession: 50p 
Children under 12: FREE 

REJECTAMENTA MUSEUM 
THE ENTIRE 20TH CENTURY 

ENCAPSULATED 
 
 
 
 
 
 
 

Millions of items arranged in mind-boggling 
displays under headings such as: 

 
- Television - Pop Music - Radio - Film - 
Office equipment - Holidays - Costume - 

Food & Drink - Cosmetic/hairdressing etc. 
 

Rejectamenta works on a nostalgic level 
and is an education to those who weren’t 

there. A Kitsch Wonderland, Rejectamenta 
is open daily 10-6 till the end of November 
and runs in tandem with Earnley Gardens 

(butterflies, tropical birds etc.) 
 

Follow the signs for Butterflies and 
Gardens 

off the A286, Witterings Road 
from Chichester 

 

Tel: 01243 512 637

A 

C 

B

D
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Tekst 7 
 

1p 16 Je vindt hier drie ingezonden brieven naar The Sunday Telegraph. 
Welke ingezonden brief is niet humoristisch van toon? 
De brief van 
A (Dr) Ione Fine. 
B E. L. Tanner. 
C Ann Warren. 
 
Where women are ignored 
 
Sir, I noticed in a recent book review section of yours, that there were 
remarkably few reviews of books authored by women. Assuming an equal 
number of male and female authors, it seems one is 24 times more likely 
to be reviewed by your newspaper if a man is one of the authors. The 
probability of this happening by chance is roughly 1 in 100,000. It is lucky 
for you that we women are genetically inferior at mathematics. Otherwise, 
we might complain. 
(Dr) Ione Fine, Los Angeles, California 
 
Sir, Jenny McCarthy rightly felt a moment of sympathy for Andrea 
Dworkin’s abiding rage (Opinion, April 17) against our male-dominated 
society. I turned to the book reviews: 13 men and three women 
discussing the work of 22 men and three women (two of whom were 
co-authors with men) and I felt quite cross myself. 
E. L. Tanner, Preston, Lancashire 
 
Sir, women make up a good percentage of your readers. Women make up 
an even greater percentage of book buyers in Britain. Last week you could 
have carpeted a house with the space you gave to books by men and you 
could have made a rather skimpy bathmat out of the space given to books 
by women. 
Ann Warren, Barnard Castle, Co Durham 
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Tekst 8 
 

Real-life Lassies to the rescue 
 
Mountain rescue teams are using family pets to help save lives, finds John Young 
 

High on the slopes of Glen 
Etive, in the Scottish 
Highlands, a distant figure in a 
bright yellow jacket moves 
across the foot of a sheer 5 
rockface. Below him, leaping 
and weaving from side to side, 
harder to spot against the 
background of boulders and 
heather, is a dog in search of 10 
the scent from another human 
hidden somewhere on the 
hillside. 

Policeman Kenny Lindsay 
and Shadow, an 18-month-old German 15 
shepherd, are taking part in the annual 
trials of the Highland section of the 
Search and Rescue Dog Association 
(SARDA). The    18    the trials is to 
assess whether dogs have been trained 20 
by their handlers to the level of skills 
required to be part of a mountain 
rescue team. 

On the road below, Les Silkowski is 
sitting in his car with Tango, a two-25 
year-old Belgian shepherd-Border 
collie cross, awaiting their turn on the 
hill. If Tango does his stuff, by locating 
two volunteers acting as ‘casualties’ 
who have supposedly lost their way or 30 
injured themselves in the mountains, 
he will graduate from novice to fully 
fledged rescue dog. Although, like 
Lindsay, Silkowski happens to be a 
policeman, he is anxious to point out 35 
that Tango is not a police dog but his 
own domestic pet. The same goes for 
all the dogs owned by members of 
SARDA, most of whom are civilian 
volunteers, men and women who know 40 
the mountains and their hazards, and 
who are prepared to be called out at all 

hours – and in any weather – to save 
lives. 

Some 15 years ago, Alwyn Jones, 45 
honorary secretary of SARDA’s 
Highland section, was taking part in a 
search for a missing climber. ‘We were 
using the traditional method, about 15 
of us strung out in a line combing the 50 
hillside back and forth. Then suddenly 
we saw this dog that found the person 
in less than half an hour. I thought, 
blow me, this is the way to do it, 
instead of tramping up and down with 55 
a heavy pack on your back.’ 

Jones rejects the idea that most of 
the demands on the rescue services 
arise from foolhardiness. Even 
experienced mountaineers can get into 60 
trouble, and most walkers and 
climbers are far more knowledgeable 
and better equipped than a generation 
ago, he points out. 

‘For rescue work you have to look 65 
for a dog with plenty of stamina, they 
shouldn’t quit if the going gets rough,’ 
Mark Shewry, one of the association’s 
members, points out. ‘The most 
popular breeds are collies, German 70 
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shepherds and Labradors. They must 
also have a playful temperament. If 
they don’t enjoy playing games, they 
can’t be trained.’ 

‘Dogs do have their limitations,’ he 75 
concedes. ‘You obviously can’t use 
them on steep rock faces where they 
would be fighting for their own 
survival. ‘They’re not so good in 
forests, or in very hot weather when 80 
there’s no wind to allow them to pick 
up the scent. But in the right 
conditions on open ground they are 
incomparable. They’re brilliant at 
night, because they’re not relying on 85 
sight to find their quarry. Humans 
can’t work then.’ 

On the Sunday morning, a 
helicopter arrives to practise winching 
the dogs to the ground and back up 90 

again. When in action, all the dogs 
wear harnesses that also allow them to 
carry lights at night and, equally 
importantly, let them know that they 
are on duty. ‘As soon as they see the 95 
harness, they think ‘Ah, we’re playing 
this game, are we? We know what this 
is all about,’ Jones says. ‘But I also 
think they can tell the difference 
between an exercise, like this weekend, 100 
and the real thing. The adrenalin is 
different.’ 

Happily, ‘the real thing’ does not 
occur too often. For most of the year 
these dogs live lives no different from 105 
any ordinary family pets. But, like their 
human owners, when the call comes 
they are trained and able to respond 
to it. 

The Times Weekend 
 
 
 

1p 17 What action does the writer describe in lines 1-23? 
A a mountaineer trying to climb a difficult slope in the Highlands 
B a police squad in search of a person on the run 
C an operation to rescue climbers stuck in bad weather 
D a test for a mountain rescue team 
 

1p 18 Kies bij de open plek in regel 19 het beste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A cause of 
B difficulty with 
C follow-up of 
D function of  
E result of 
 

1p 19 What is said about the members of SARDA in lines 24-44? 
The SARDA teams mainly consist of 
A ordinary people who are familiar with the dangers of the highlands. 
B professional trainers who have specialised in working with rescue dogs. 
C specially trained members of the local police force. 
 

1p 20 ‘We were using the traditional method’ (lines 48-49) 
 Beschrijf met één zin hoe deze methode in zijn werk ging. 
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1p 21 Which of the following is correct according to Alwyn Jones in lines 45-64? 
A Nowadays people often go mountain walking or climbing without proper 

equipment. 
B People who get into trouble in the mountains are usually rather reckless. 
C The present manner of locating people in the mountains was discovered by 

chance. 
 

2p 22 Welke twee eigenschappen moet een reddingshond hebben volgens Mark 
Shewry (regels 65-74)? 
 

1p 23 When and where are rescue dogs at their best in their work, according to Mark 
Shewry in lines 75-87? 
A after dark, in open country with a moderate breeze 
B during warm periods in dense woodlands 
C in stormy weather on high mountain cliffs 
D on dead calm days in flat areas 
 

1p 24 ‘When in…wear harnesses’ (lines 91-92) 
Which of the following remarks about the dogs’ harnesses is correct according to 
lines 88-102? 
A All kinds of rescue materials are carried on the harnesses. 
B Dogs take the wearing of harnesses as a signal. 
C Harnesses are only worn when helicopters are used in rescue operations. 
 

1p 25 Wat wordt bedoeld met ‘the real thing’ in regel 103? 
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Tekst 9 
 

Free Education Pack and Film 
on the Issues of Wildlife 
Trade 

 
Get your school or youth group to join in. 
We have a superb 12-minute film all about 
wildlife trade, with some great animal 
footage, introduced by world famous 
primatologist Jane Goodall. This 
informative film is a great starting point for 
understanding the issue. The education 
pack is ideal for young people of all ages. 
The education pack is in the form of a 20-
page colour booklet with pages that can be 
photocopied for students. 
 
Free Education Pack and Film 
IFAW Animal Action Week Office. 
186 High Street, Rochester, Kent, ME1 1EY 

D
A

Y
 1

 

 
 
 
‘Keep Wildlife Wild Pledge’ 
The best way to stop wildlife being driven 
towards extinction is for us all to stop 
buying wild animals and animal products 
that support this wildlife trade. If you take 
the pledge and get your friends and family 
to do the same, it is a real way we can 
make a difference. If we don’t buy - they 
won’t die. 
 
 
 
 
 
FREE T-SHIRT 
Collect 100 pledges 
and you will receive a 
free Animal Action 
Week T-shirt 
 

D
A

Y
 3

 

Animal Action Awards 
IFAW’s awards scheme now runs in 
countries all around the world. The awards 
are run in the UK in partnership with the 
People newspaper and are presented at the 
House of Lords each year. If you know 
someone who has done something 
outstanding for animals then you can 
nominate them. Perhaps they have devoted 
their lives to saving animals at a sanctuary 
or campaign tirelessly for animal welfare. 
We want to recognise these exceptional 
people, so tell us why you think they should 
receive an award by writing to: 
IFAW 
Animal Action Rewards 
186 High Street 
Rochester 
Kent, ME1 1EY 
 
Please include details about your 
nominee’s work and daytime contact 
numbers for both of you. 

D
A

Y
 2

 

October 3rd-10th
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1p 26 Het IFAW1) heeft een Animal Action Week georganiseerd. Op de vorige bladzijde 
zie je de eerste drie dagen uit het programma. 
Welke activiteit staat centraal op de tweede dag van deze actie? 
A aandacht vragen voor de moeilijke taak van dierenbeschermers 
B geld inzamelen voor het oprichten van nieuwe reservaten 
C mensen voordragen die zich bijzonder voor dieren hebben ingezet 
D politici oproepen om de acties van het IFAW te steunen 
 

1p 27 Wat is volgens de tekst de beste manier om diersoorten te beschermen tegen 
uitsterven? 
A beschermingsprogramma’s voor bedreigde wilde dieren financieel 

ondersteunen 
B de bestaande wildreservaten uitbreiden en nieuwe opvanggebieden stichten 
C geen wilde dieren aanschaffen of voorwerpen die ervan gemaakt zijn 
D meer bedreigde diersoorten opnemen in dierentuinen 
E T-shirts verkopen om geld in te zamelen voor de dierenbescherming 

 
noot 1 IFAW: International Fund For Animal Welfare 
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Tekst 10 
 

2p 28 Welke voordelen heeft het reizen met de trein voor briefschrijver R.J. Hedley? 
Schrijf er drie op. 
 
 

Travelling by train 
From Mr R.J. Hedley 
 
Sir, You report (August 8) that it can 
be cheaper for two people to travel to 
Newcastle upon Tyne by car than by 
train. 
I regularly visit my mother-in-law in 
Newcastle upon Tyne. For some time 
I had been driving the 300 miles from 
High Wycombe and then travelling 
back on the same day. To include 
visiting and resting time this journey 
was taking 15 hours and the cost for 
petrol alone had risen to more than 
£50. 
At 50 plus, I was also beginning to find 
that it was taking a couple of days to 
recover from the efforts of driving 600 
miles in a day. 

Then, about 18 months ago, a friend 
recommended the train. I now travel 
from King’s Cross or Stevenage, a 
journey which takes three hours, in a 
reserved seat at a cost of £30 return. 
I have made the trip about ten times 
and the train has always been on time. 
I can do the entire journey in less than 
10 hours, read The Times from cover to 
cover and be fresh and relaxed on 
arrival. This is certainly not possible 
on the M1/A1. 
Trains might not be perfect, but there 
are many things in their favour. 
 
Yours faithfully, 
R.J. HEDLEY 
11 Old Kiln Road 
Tylers Green, High Wycombe, 
Buckinghamshire HP10 8AJ. 
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Tekst 11 
 

1p 29 Welk probleem wordt in dit artikel besproken? 
A Door het verbod op de verkoop van kauwgom gaan leerlingen meer 

zoetigheid eten. 
B Het feit dat leerlingen voortdurend kauwgom kauwen in de klas ergert 

docenten. 
C  Kauwgomresten veroorzaken een behoorlijke vervuiling op straat. 
 
 

1p 30 Hoe wil de regering het probleem gaan aanpakken? 
A door het beperkt verbieden van de verkoop 
B door het geven van voorlichtingslessen 
C door het inzetten van speciale schoonmaakteams 
D door het verhogen van boetes 
 
 
 

Pupils to  
be stuck in  

gum-free ghettos 
 
MINISTERS are proposing to tackle 
the sticky issue of chewing gum on 
Britain’s streets by banning gum sales 
close to secondary schools and 
shopping centres. Areas within a one-
mile-radius of schools could be 
declared chew-free zones, with 
manufacturers told not to supply local 
shops with gum. Corner shops that 
flout the regulation could face bills for 
cleaning the streets. 
Gum manufacturers have had meetings 
with Alun Michael, the ‘quality of life’ 

minister, to try to encourage special 
lessons in schools.  
Cliff Luckoo, of the Biscuit, Cake, 
Chocolate and Confectionery Alliance, 
said: “It should be part of the school 
curriculum to teach children to dispose 
of gum sensibly.” 
The Wrigley Company, which employs 
700 people at its factory in Plymouth, 
said a ban on sales near schools was 
not the answer: “People do not spit out 
the gum at the place where they buy 
it.” 
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Tekst 12 Schrijfopdracht
 
Inleiding 
Op jullie school is een projectweek met het thema dierenbescherming gestart 
waaraan verschillende vakken meedoen. Jullie hebben van je docent Engels een 
folder ontvangen van de IFAW (zie tekst 9) en jij hebt de opdracht gekregen om 
een informatiepakket te bestellen in het kader van ‘Animal Action Week’. Jouw 
klas vindt het geweldig dat het IFAW deze actie organiseert en wil graag actief 
mee doen aan de ‘Animal Action Week’. Jullie vinden het heel erg dat wilde 
dieren zo ernstig door de mens bedreigd worden. Daarom gaan jullie o.a. een 
sponsorloop organiseren om geld voor de IFAW in te zamelen. Het lijkt jullie 
leuk om de eerste klassen één speciaal dier – financieel – te laten adopteren. 
Je schrijft een brief aan  
IFAW Animal Action Week Office 
186 High Street 
Rochester, Kent 
ME1 1EY 
Great Britain 
 

13p 31 Opdracht 
Schrijf de brief (in het Engels!) aan IFAW en gebruik de informatie uit de 
inleiding bij het uitwerken van de volgende punten: 
− Schrijf wie je bent (naam, naam school, leeftijd, jongen/meisje, woonplaats, 

land) 
− Vertel welk project er gestart is en wie er meedoen. 
− Noem de folder en van wie je die gekregen hebt. 
− Geef je mening over de actie van het IFAW en 
− leg uit waarom je dat vindt.  
− Schrijf over jullie plan om geld in te zamelen.  
− Informeer naar de mogelijkheid van het adopteren van een dier.  
− Bestel een informatiepakket.  
− Schrijf een passende slotzin en sluit af. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van IFAW, de datum, de aanhef en de afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met voorbeelden van 
adresconventies.) 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres en 
aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief 
links bovenaan je pagina. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels gebruikt 
hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of 
je alle (9) elementen van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets 
(zinvols) toevoegen, maar let op het aantal woorden. 
 
SUCCES! 
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Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’ 
(let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk!) 
 
 
[adres afzender (je eigen adres!)] bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
[datum (van vandaag)] bijv. 
27 May 2007 
27th May 2007 
May 27, 2007 
May 27th 2007 
 
 
[adres geadresseerde] 
IFAW  
Animal Action Week Office 
186 High Street 
Rochester, Kent 
ME1 1EY 
Great Britain 
 
 

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. 

700045-2-604o* 
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700045-2-604u2 

Uitwerkbijlage 2 VMBO-GL en TL 

2007 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 

 

tijdvak 2
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Tekst 12 Schrijfopdracht 
 

 31 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  700045-2-604u2* 
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Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2007 
 
 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

 
 

Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 

tijdvak 2 

700045-2-604u1 
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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

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 
 

 1 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 4 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 5 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
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 9  

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C 

 
 12 A B C D 

 
 13  

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 6 
 

 15 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 16 A B C 
 
 

Tekst 8 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D E 
 

 19 A B C 
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 20 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 21 A B C 
 

 22 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C 
 

 25 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 9 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C D E 
 
 

Tekst 10 
 

 28 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
3 ......................................................................................................................... 
 
 

Tekst 11 
 

 29 A B C 
 

 30 A B C D 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de  
 behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen 
rekening gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidopdrachten worden 4 
beoordelingscategorieën onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud 
en communicatieve effectiviteit, elk voorzien van een percentage van de 
scorepunten. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
cowboylaarzen / cowboy boots 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A 
 
 

Tekst 3 
 

 3 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Draag een stok/iets bij je dat boven je hoofd uitsteekt. 
 
 

Tekst 4 
 

 4 B 
 

 5 D 
 

 6 maximumscore 1 
(a) (‘)zero-tolerance(’) (policy towards threats and violence) 
 
 

Tekst 5 
 

 7 D 
 

 8 B 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 9 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
Indien vier beweringen juist 2 
Indien drie beweringen juist 1 
Indien twee of minder beweringen juist 0 
 

 10 D 
 

 11 B 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 onjuist 
4 juist 
 
Indien vier beweringen juist 2 
Indien drie beweringen juist 1 
Indien twee of minder beweringen juist 0 
 

 14 A 
 
 

Tekst 6 
 

 15 D 
 
 

Tekst 7 
 

 16 B 
 
 

Tekst 8 
 

 17 D 
 

 18 D 
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Vraag Antwoord Scores 

 19 A 
 

 20 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
(15/een aantal) mensen (die) in een lijn/ op een rij zoeken(/zoekt) (de 
berghellingen af) / uitkammen 
 
Opmerking 
geen punt toekennen indien het aspect ‘in een lijn / op een rij’ ontbreekt. 
 

 21 C 
 

 22 maximumscore 2 
eigenschappen met de volgende strekking: 
• uithoudingsvermogen/doorzettingsvermogen  1 
• speelsheid / speels zijn 1 
 

 23 A 
 

 24 B 
 

 25 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
een (echte) reddingsoperatie (en geen oefening) / het redden van mensen 
/ een (echt) ongeluk 
 
 

Tekst 9 
 

 26 C 
 

 27 C 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 10 
 

 28 maximumscore 2 
drie van de vijf antwoorden met de volgende strekking: 
− (steeds) op tijd 
− sneller dan met de auto 
− ontspannen/minder vermoeiend reizen 
− goedkoper 
− je kunt lezen/nog iets anders doen 
 
Indien drie antwoorden goed 2 
Indien twee antwoorden goed 1 
Indien minder dan twee antwoorden goed 0 
 
 

Tekst 11 
 

 29 C 
 

 30 A 
 
 

Tekst 12 Schrijfopdracht 
 

 31 maximumscore 13 
(zie beoordelingsvoorschrift) 
 
Inhoudselementen 
1 introduceren (naam, naam school, leeftijd, geslacht, woonplaats, land) 
2 soort project uitleggen (dierenbescherming en meedoen verschillende 

vakken) 
3 folder noemen en docent 
4 mening over actie geven 
5 reden hiervoor geven 
6 plan om geld in te zamelen vermelden 
7 vragen naar adoptiemogelijkheid 
8 informatiepakket bestellen 
9 slotzin en afsluiten 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de opdracht bij 
tekst 12 (de schrijfopdracht) achter de vraagnummers 31, 32, 33 en 34. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 4 Evening Standard, Greg Watts 
tekst 8 The Times Weekend, John Young 
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Beoordelingsvoorschrift 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ 
door werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde 
voorbeeldopdracht (How long was your dog in the window) en de drie 
voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 en 2). Maximaal te 
behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder ‘richtlijnen’.) 
 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
− het juist vermelden van 

adressen, datum, aanhef, 
slotgroet en naam. 

Beoordeel taalfouten in de 
uitwerking van de conventies bij 
taalgebruik. 

 
0 ft   1pt
1 of meer ft 0pt
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig 
of communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. 
zinsbouw en woordgebruik 
meestal ernstiger/storender dan 
grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is 
maatgevend voor het gewicht van 
de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de 
moeite’. 

 
goed  4pt
redelijk  3pt
matig  2pt
zwak  1pt
zeer zwak 0pt
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score 
met 2 
 
(De uiteindelijke 
score is hier dus 
altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele 
taalfouten, in de uitwerking is 
terug te vinden. (Zie het 
overzicht van 
inhoudselementen in het 
beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
9 elementen 2pt
8 elementen 1pt
7 of minder 0pt
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Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer 

gericht schrijft, dus echt 
communiceert en niet ‘slechts’ 
de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt 
voor een samenhangend en 
goed lopend geheel, o.m. door 
correct gebruik van 
verbindende en verwijzende 
woorden en door te zorgen 
voor een correcte indeling in 
alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-
toen-stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op 
taalfouten. 
 

 
goed  2pt
redelijk  1pt
matig/zwak 0pt
 

 
 

Richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht  
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen 

van de prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB het voorbeeld 

is standaard en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het 

beoordelingsvoorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er 

wordt niet met aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. 

Vul éérst de naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat 
de juiste score achter de goede naam komt. Deze lijst is een 
hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, 

land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, 

postcode, land - postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
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− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting moeten ‘Yours faithfully, Yours sincerely, Yours truly en 
Sincerely yours’ goed gerekend worden. Dit, omdat deze conventie in de 
Angelsaksische landen op verschillende manieren wordt uitgewerkt en, 
daarnaast, omdat deze steeds minder strikt wordt gehanteerd. Bij aanhef 
en afsluiting dient u het weglaten van de komma te laten passeren. 
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als 
een inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik 
aan de orde. Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 31 may 2005. Hier 
wordt voldaan aan een aspect van de conventies, maar rekent u ‘may’, 
zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, 
spelling, gebruik hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter 
aan het begin en een punt of vraagteken aan het eind van een zin. Fouten 
zijn niet altijd even ernstig of communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld 
fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) woordgebruik meestal ernstiger en/of 
storender dan grammaticale fouten. De volgorde waarin de te beoordelen 
aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het gewicht van de 
fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar 
om een score voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier 
dus niet van toepassing. Deze wordt voor het examen als geheel al in de 
N-term verwerkt. U mag alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig 
de behaalde score met 2. De uiteindelijke score is daardoor altijd een 
even getal. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of 
elk inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is 
correct als de boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te 
bepalen welke inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een 
kandidaat in plaats van de opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit 
gezien als een niet correct uitgewerkt element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij 
taalgebruik beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af 
en zet de behaalde score in de kolom ernaast. 
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COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde 
prestatie t.a.v. het communicatieve aspect van de brief. Niet alle 
werkstukken zullen voor punten in aanmerking komen. Een redelijke 
prestatie – een brief die er niet in positieve of negatieve zin uitspringt - 
krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de structuur 
(verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en 
afronding tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus 
(verrassend, treffend, gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, 
maar de indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door 
inspringen of niet uitvullen, dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een 
aanwijzing voor de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ 
woorden bevat, dient niet afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te 
klein aantal woorden al negatieve gevolgen hebben voor andere criteria, 
zoals meer taalfouten of het weglaten van inhoudselementen. Alleen als 
een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, dient u hier 
minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol 
meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van 
Dr Sheldrake. Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is 
hiervoor op zoek naar bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die 
je vorig jaar uit het asiel hebt gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij 
altijd al een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes 
experimenten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je 
onkosten vergoed krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
   London 
   WC1N3XX 
   Great Britain 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. 
Maak de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de 
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar 
ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook 
best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt 

mee te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment 

plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in 
the window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I 
read that you are coming to Holland and that you are looking for a 
dog with his owner. I would like to take part in your experiment 
with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells 
me, that when I come home he always sits near the door 15 
minutes before I come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for 
one year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place 
and how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I 
would like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 

Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part 
of the research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and 
has a lot of energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun 
eyes and a beautiful black-whited fur. My grandmother gave 
him to me when he was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would 
like to have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal     7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to 
research dog’s senses and telepathic. I love join you with this 
experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She 
haves a brown fur and short tail. I have him for six years and 
I got him from the asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how 
long will it take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for 
the travel expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal     2 
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Examen VMBO-GL en TL 

2006 
 
 
 

tijdvak 1
woensdag 31 mei
13.30 - 15.30 uur

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen behoren twee uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

600013-1-575o 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
TEKST 1 
 

1p  1 Waarom schaamde Helen zich vreselijk? 
Ze had niet door dat 
A de race afgebroken was. 
B haar badpak afgezakt was. 
C ze een baan teveel zwom. 
D ze in de verkeerde baan zwom. 
 
 

I have been on the swim team since I was a 
little girl. We were up against our biggest 
competitor of the season, and I was certain 
that I could beat their all-star swimmer. We 
got up on the starter blocks, and I was off l
lightning as soon as the race started. 
I immediately took the lead, and the longer 
I went, the more I could hear the crowd 
shouting for me, getting louder and louder. 
I felt like I was swimming my best race ever! 
All of a sudden, I felt something grab a hold 
of me. It was my coach! It turns out that 
someone had false started and the race had 
stopped, but I didn’t realise it. My coach had 
to hop in and catch me! Everyone was 
laughing at me, but I got out of the pool 
graciously and got back on the starting block. 
Unfortunately, I was so tired after my “practice” run, I didn’t have the strength to do as 
well as I did before. So, I was a laughing stock and a loser! – Helen 

ike 
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TEKST 2 
 

1p  2 Een vriendin is op zoek naar een fleece-trui. Het belangrijkste is dat de trui bescherming 
biedt tegen kou en regen. 

 Welke raad je haar aan? 
Schrijf het nummer op. 
 

 

Roadtest 
Fleeces 
1 Lowe Alpine Aleutian Eclipse 

Jacket £60 
Made from 100 per cent polyester which 
has been treated to offer insulation. 
This fleece is warm but offers little or 
no rain protection. It washed well, 
retaining its shape, and it can also be 
zipped into an outer jacket. 
Pro: concealed pockets and fleece cuffs 
Con: a bit shapeless 
 
 
 
 
 
2 Berghaus Activity fleece in 

Midnight Blue £60 
This zip-up fleece with a high collar is 
made from 100 per cent polyester which 
has undergone a durable, water-
repellent treatment. It fits snugly 
around the hips to keep out the cold. 
The cuffs are Lycra bound and the hem 
has a retained elasticated drawcord for 
a tighter fit. It washed well and dried 
quickly, retaining its shape. Can be 
zipped into an outer jacket. 
Pro: two internal security pockets 
Con: unusual colour 

3 Sirocco jacket CHA598 £62 
Made from 78.5 per cent polyester and 
21.5 per cent DuPont Softec yarn, this 
fleece is very light to wear. Our tester 
found it offered the least warmth and 
suffered after washing, showing 
evidence of piling on the inside. 
Pro: long body and high collar 
Con: sits oddly over hips when zipped 
 

 
 
4 Poly fleece by Marks & Spencer 

£25 
Made from 100 per cent polyester, this 
fleece is reasonably warm but the cuffs 
are wide, giving no wind protection. 
Pro: excellent value for money 

sizes up to 22 available 
Con: not suitable for serious outdoor 

activities 
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TEKST 3 
 

1p  3 In het blad Girlfriend heeft een verhaal gestaan over Angela Plaisted. Zij is 17 jaar en 
moeder van baby Dylan. Zes lezeressen reageren op Angela’s verhaal. Eén van hen 
denkt van zichzelf dat zij niet op die leeftijd voor een baby zou kunnen zorgen. 

 Schrijf de naam van de lezeres op. 
 

 

 

 
TELL US WHAT YOU REALLY THINK 

 
Reading “Mum’s the word” (February) about 17-year-old mother Angela Plaisted and her 

adorable son Dylan, sent you, our readers, into a writing frenzy. 

Angela Plaisted is to be 
commended! It’s not easy 
being a single mum, especially 
at such a young age, but 
Angela has proved that it’s 
certainly not impossible. 

Emma, Qld 

I think Angela is very 
courageous and Dylan is very 
lucky to have a mum who 
loves him so much.  
 

 
 

Kallie, Vic 

I think Angie has done really 
well with her adorable son 
Dylan. She has great strength 
and heaps of courage. I hope 
people in situations like hers 
will follow her excellent 
example.  

Carmen, NSW

 

I admire Angela so much for 
her achievements and success 
at raising such a great little 
boy at such a young age. And 
I know for a fact that I could 
never do such a thing. I wish 
her and Dylan the best of luck. 

Megan, NSW 
 

I was affected by Angela’s 
story when I read it in the 
February issue and often 
wondered how she was doing. 
Even though Darren couldn’t 
stick by her, she has become a 
fab mum. Good luck. 

Lisa, NSW 
 

What an experience it must 
have been for supermum, 
Angela. I was so happy to see 
that she is making the most of 
her situation and life with son, 
Dylan. You go girl! You make 
young girls like us proud.  

Carly, Qld
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TEKST 4 
 

1p  4 Waarvoor wordt Eddie McGhee ingehuurd door de politie van Greater Manchester? 
A om het politiekorps een overlevingstraining te geven 
B om onderzoek te doen naar welke misdrijven er in de stad voorkomen 
C om politiemensen de techniek van het spoorzoeken aan te leren 
D om te demonstreren hoe je inbraak kunt voorkomen 
 
 

TRAINED BY PIGMIES 
 

Police officers at work 
 

 the first time, a British police 

 to 

anchester Police have hired 
the

 Regiment 
Wa

hara, 

Now, he’s developed a special two-week 
trai

-of- 
crim

can even tell whether the person 
bein

OR
force is being taught to use 

traditional native tracking skills
catch housebreakers, thieves and 
murderers. 

Greater M
 services of Eddie McGhee, Britain’s 

answer to Crocodile Dundee. 
Eddie is a former Parachute

rrant Officer and one of Britain’s top 
survival skills experts. He’s lived with 
pigmies in Africa, the Bedouin in the Sa
Aborigines in Australia and the Ibans in 
Indonesia. 
 

ning course for crime scene examiners. 
The evidence experts aren’t only trained to 
recognise vital signs which lay a trail, but 
also to sharpen their observation skills. 

By using tracking techniques, scenes
e officers may be able to pinpoint more 

likely areas to be searched, increasing the 
chances of finding valuable forensic 
evidence. 

Eddie 
g tracked is on the run, injured or 

carrying a weight, such as a body. 

F 
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TEKST 5 
 

Steal your car back! 
What police told car owner after she found her lost vehicle 

 
By Nilufer Atik 

 
 1  When Mrs Tina Minister found 

her stolen car parked close to her 
home, the first thing she did was 
telephone the police. But their 
response left her stunned. 

 2  Officers advised the 33-year-old 
accountant to steal the car back again − 
by using a hacksaw to break the steering 
wheel lock. 

 3  They told Mrs Minister they did not 
have the necessary resources to send 
an officer out to wait for the thief and 
arrest him when he returned to the 
vehicle. 

 4  Mrs Minister, a mother of two, told 
this newspaper yesterday how she was 
convinced she would never see her 
Toyota Corolla again after it was stolen 
from outside her home in Gorton, 
Greater Manchester. But a day later she 
spotted the vehicle as she was taking 
her daughter to school. 

 5  Although the number plates had 
been changed and a new lock fitted to 
the steering wheel, Mrs Minister 
recognised her personal belongings 
inside the vehicle. And the tax disc still 
had the correct registration written on it. 

 6  Greater Manchester Police offered to 
send a recovery vehicle to collect the 
car, but said the service would cost more 
than £100. Alternatively, they suggested, 
Mrs Minister could ask her insurance 
company to collect the car − although 
this may have meant losing her no-
claims bonus. As mentioned, the third 
option police suggested, was to simply 
steal the car back. 

 7  So, Mrs Minister reluctantly asked 
her 35-year-old husband Craig to use a 
hacksaw on the lock. 

 8  Still bemused yesterday, she said: 
‘I  thought I was lucky to find the car and 
immediately contacted the police 
because I wanted the thief caught. I can’t 
understand why the police did so little 
when they could have found the culprit 
so easily. 

 9  I shouldn’t have to steal my own car 
back. Even if they did not have the time 
to wait and watch the car they could 
have carried out some inquiries to see if 
they could catch the thief.’ 

 10  Mrs Minister, who has previously had 
two other cars stolen, added: ‘The whole 
experience has been a total nightmare. If 
my car was not taxed, I’d be an easy 
target for the police, but when I’m an 
innocent victim it seems they can do very 
little for me.’ 

 11  A spokesman for Greater Manchester 
Police said: ‘She wanted us to stake out 
the car to catch the thief. Unfortunately, 
we do not have the resources for an 
officer to sit watching a car. Even if we 
did, there is no guarantee that the 
person who returned to the car would be 
the one who stole it. 

 12  We would also be in danger of 
having to start a pursuit, which we 
always try to avoid.’ 

 13  The spokesman said the car’s 
number plates had been taken away for 
fingerprinting.

 
Reunited: Mrs Tina Minister and the car she 

had to recover herself  
Daily Mail 
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1p  5 Why didn’t the police take action to help Tina Minister (paragraphs 2 and 3)? 
They said they 
A did not believe her story. 
B did not get permission to do so. 
C did not have enough people available. 
D did not have the right equipment at hand. 
 

1p  6 ‘Steal your car back!’ (titel) Dit suggereerde de politie van Manchester aan Tina. 
 In welke alinea geeft de politie haar nog twee andere suggesties om haar auto terug 

te krijgen? 
Schrijf het nummer van de alinea op. 

 
1p  7 What made it difficult for Tina to simply steal her own car back, according to paragraphs 

4-6? 
A The belongings of the ‘new owner’ were in the car. 
B The engine of the car was badly damaged. 
C The number plates had been changed. 
D The steering wheel of the car was blocked. 
 

1p  8 What feeling does Tina express in paragraph 10 (If my car … little for me’)? 
A fear 
B frustration 
C gratitude 
D guilt 
 

2p  9  Welke van de onderstaande beweringen zijn volgens de tekst juist en welke onjuist?  
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Tina’s man Craig weigerde het advies van de politie op te volgen. 
2 Tina is al eerder het slachtoffer van autodiefstal geworden. 
3 De verzekeraar heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Tina haar auto terugkreeg. 
4 De politie heeft wel iets gedaan om de autodief nog te kunnen opsporen. 
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TEKST 6 
 

Peak time for rescue teams 
Summer is the busiest season for the volunteers who save those stranded in the mountains. Tony Durrant reports 

In action: mountain rescuers in the Lake District 
 

nd they’re off, like cattle heading for 
their summer pastures. The nation’s 
army of fair-weather ramblers, 
scramblers and danglers is dusting off 

their hiking boots, unknotting ropes, packing 
sandwiches and heading for the hills. 
 Which is why that tough band of volunteers 
for the country’s mountain-rescue teams are 
busiest when the weather is at its best. That’s 
right – emergency call-outs do not peak in the 
bleak midwinter. No, the ‘silly season’ for the 
rescue teams is June to September. 
 The Keswick Mountain Rescue 
Team was called out 67 times last 
year – 14 times, for example, in 
September. Six of those calls were on 
one day and included a girl of 10 
with a sprained ankle; two 
paragliders falling down a cliff at 
take off; a woman with a locked knee 
and a search for a suicidal person, 
later found in Wigan. 
 On the night of July 13, the team had to 
organise a full-scale search using an RAF 
helicopter, search dogs and 16 volunteers to 
locate a 29-year-old woman who had set out to 
cross one of the highest mountains in Wales. She 
had no equipment and was wearing a light shell 
suit and training shoes. She was found unharmed 
and put on the next train to Wigan. The following 
day, six members of the team struggled up the 
west face of 3,000ft-high Tryfan to rescue a pet 
dog stuck in a hole. And together with the dogs, 
wanderers from Wigan and shell suit hikers come 
the growing numbers of mobile-phoners. With 
their map and compass at the bottom of their 
rucksacks, or back in the car boot next to their 
common sense, they reach for their trusty Nokia, 

service1) for hikers, and RAF helicopters are a 
taxpayers’ right. 
 Mark Hodgson, the Keswick team leader, 
highlights a particular mobile-phone incident as 
probably the most unnecessary call-out of the 
year. It came from a female walker. “She had all 
the right equipment and a mobile phone,” says 
Mark. “Having lost contact with the rest of her 
group she sat down, dialled 999 and waited to be 
shepherded from the mountain. This we did, only 
to find that the rest of her group were drinking in 
a pub, totally unconcerned.” 

 The nature of mobile phones also 
causes confusion. A bewildered 
walker in Snowdonia used his to call 
for help and was put through to a 
mountain-rescue controller who had 
never heard of the peak the walker 
claimed he was lost on. “I’m in 
Snowdonia,” came the panicked 
voice over the airwaves. “That may 
be, sir,” replied the controller, “but 
I’m in Dublin,” which was the site of 
the nearest phone mast to pick up the 
signal. 

 However, the message for mobile users is: 
take it with you if you go into the hills. In the 
right hands, mobile phones are very    15   . They 
save vital time in an emergency. 
 Despite the complaints about mountain 
madness, our rescue teams are quick to point out 
they are all volunteers who do their job because 
they love the mountains. So they won’t charge 
you or chew your head off for calling them out in 
an emergency, day or night, 365 days a year. 
 As Hodgson advises: “People should do their 
thing in the mountains. They are there for 
everybody.” Even if you’re from Wigan. 
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assuming rescue teams are a kind of free AA 
 

t 1 AA service = de Britse Wegenwacht 
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1p  10 What is described in lines 1-6? 
A the first few seconds of a cross-country race 
B the preparations for a large military operation 
C the start of the mountaineering season for amateurs 
D the yearly moving of sheep and cows to higher grounds 
 

1p  11 What are the examples in lines 13-22 meant to illustrate? 
A the dangers connected with a rescue team’s job 
B the kind of emergencies rescue teams have to deal with 
C the over-concerned attitude of people setting off into the mountains 
D the serious accidents that inexperienced mountaineers can cause 
 

1p  12 What can be concluded about the ‘mobile-phoners’ from lines 35-41? (With...right.) 
A They obviously have no faith in the rescue services any more. 
B They realise rescue services have too many call-outs. 
C They rely too much on their mobile phones when in trouble. 
 

1p  13  Met welk deel van de zin in regels 23 tot en met 41 maakt de schrijver door middel 
van een grapje duidelijk dat hij het gedrag van sommige bergbeklimmers nogal stom 
vindt? 
Schrijf dit deel van de zin over. 

 
1p  14 What can be concluded from lines 52-64? (The nature... the signal.) 

A The connections of mobile-phone networks are not always logical. 
B The controller did not take the call seriously enough. 
C The lost walker had obviously dialled the wrong number. 
D The rescue services are not really used to mobile phones yet. 
 

1p  15 Kies uit de aangegeven mogelijkheden het woord dat het beste past bij    15    in regel 67. 
A dangerous 
B expensive 
C safe 
D up-to-date 
E useful 
 

1p  16 Why are rescue teams ‘quick to point out … the mountains’ (according to lines 69-74)? 
A They do not want inexperienced climbers to stay away from the mountains. 
B They do not want to prevent people from calling if necessary. 
C They want to encourage people to join the voluntary rescue teams. 
D They want to point out the foolishness of some mountaineers. 
 

1p  17 Naar wie of wat verwijst ‘They’ in ‘They … everybody.’ (regel 76)? 
A the mountaineers 
B the rescue controllers 
C the mountains 
D the people 
E the volunteers 
 

2p  18  Maak duidelijk wat de dubbele betekenis is van Peak time in de titel van deze tekst. 
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TEKST 7 
 

1p  19 Waarom organiseert P&O op de Arcadia alleen nog maar cruises voor volwassenen? 
A Er is veel belangstelling voor vakantiereizen zonder kinderen. 
B Er zijn aan boord te weinig voorzieningen voor kinderen. 
C Het geplande reisprogramma is niet geschikt voor kinderen. 
 
 

ARCADIA’S FOR 
ADULTS ONLY! 
 
 
By DAVID GORDOIS 
 
ARCADIA, one of the 
UK’s favourite cruise 
liners, is to become a 
brilliant adults-only 
ship. 

Sadly it means no more young feet 
pounding round the decks and no more 
shrill screeches from kids at play. So, as 
you might suspect, grown-ups are rushing 
to book! 

The bold decision by P&O Cruises to 
provide child-free breaks is sure to be a 
winner. After all, hotel firm Warner turned 
adults-only holidays ashore into a mega-
success. 

But parents needn’t worry. The vast 
majority of P&O cruises will still warmly 

welcome kids 
aboard their other 
liners, with full 
facilities for them. 

Arcadia carries 
1,458 passengers and the grown-up 
breaks, for people aged at least 18, start 
next May with a seven-night trip to Spain, 
Portugal, France and Guernsey from £700 
per person.  

IDYLLIC: Grown-ups will love it on Arcadia 

Other Arcadia cruises visit the Baltic, 
Canaries and Mediterranean. Prices are 
from £1,421.  

For brochures see agents or call 0870 
5726726 and for bookings and info ring 
020 7800 2222. 
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TEKST 8 
 

2p  20 Je hebt een zakje ‘Wotsits’ van Golden Wonder gekocht en je krijgt er een reclame-
foldertje bij. Jij wilt ook proberen twee kaartjes te winnen voor de ‘World Cup Final.’ 

 Wat moet je op het deelnameformulier nog meer invullen (behalve je persoonlijke 
gegevens en je handtekening) om deze prijsvraag te kunnen winnen? 
Schrijf twee dingen op. 

 
WIN 2 WORLD CUP FINAL 

TICKETS PLUS TRAVEL AND 
ACCOMMODATION PLUS £200 

SPENDING MONEY 
 

HOW TO ENTER 
  Using your skill and judgement, estimate 
the number of Wotsits we’ve managed to 
pack into this standard size five football 
without crushing any. PLUS NAME THE 
DELICIOUS NEW WOTSITS FLAVOUR. 
  The entrant who gets nearest the total 
achieved by a panel of judges plus 
correctly names the new Wotsits flavour 
will win the fabulous prize of 2 tickets to 
the World Cup Final plus travel by 
Eurostar from London and 2 nights 
accommodation in a 3 star superior hotel 
in Paris with £200 towards expenses. 
  You may enter as many times as you 
wish. 
  However each entry must be 
accompanied by a Sainsbury till receipt 
showing the purchase of one of the 
following products: 
any Golden Wonder Wotsits multipack, 
Golden Wonder Nik Naks multipack or 
Golden Wonder Top Ten. 

RULES & CONDITIONS 
1. Entry instructions form part of the rules, it will be 

deemed that entrants have read them and will abide 
by them. 

2. The prize is as stated, no alternative will be 
offered. The prize is not transferable and must not 
be sold on to any third party. In the event of the 
winner not taking up the prize, it will revert to the 
ownership of the promoter. 

3. Travel to the World Cup Final will be via Eurostar 
from London. Accommodation will be on a B&B 
basis in a 3 star Superior hotel in Paris. Full travel 
and accommodation details will be supplied to the 
winner. 

4. The competition is open to all bona-fide 
Sainsbury’s customers but excludes employees of 
Sainsbury Group of Companies, Golden Wonder 
Ltd, their agents or anyone associated with the 
competition. 

5. The name of the winner will be available by 
sending a S.A.E to the competition address. 

6. The promoters will not be responsible for any 
entries lost or damaged in the post. Proof of 
posting is not proof of receipt. 

7. One of the travellers to the World Cup Final must 
be at least 18 years of age to be able to take the 
prize. 

8. Anyone convicted of any previous offence relating 
to football will be ineligible to win the prize. 
Winners will be required to submit their passport 
numbers prior to departure. 

9. The judges’ decision is final; no correspondence 
will be entered into. 

 

PROMOTER: GOLDEN WONDER LTD, 
ABBEY STREET, MARKET HARBOROUGH. 
LEICS, LE16 9AA 

SAINSBURY’S CUSTOMER CARE LINE 
FREEPHONE 0800 636 262 

Please use this entry form for your first entry. For subsequent entries please use plain 
paper but don’t forget to include full details of your name, address and daytime telephone 

number and your signature. 

FIRST ENTRY 
I estimate there are ___________ Wotsits in the football. 
NAME ________________________________________  
ADDRESS_____________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  
__________________  POSTCODE ______________  

DAYTIME TELEPHONE NUMBER__________________  
SIGNATURE ___________________________________  
The delicious New Wotsits Flavour is: _______________  
Please post your entries to: 
GOLDEN WONDER – SAINSBURY’S COMPETITION 
CSP, P.O.BOX 924, EDINBURGH EH16 4AR 
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TEKST 9 
 

1p  21 ‘Security … is being stepped up’ (eerste alinea) 
Volgens dit berichtje is Top Class Travel van plan een nieuwe veiligheidsmaatregel in te 
voeren. 

 In welke alinea wordt deze maatregel beschreven? 
 

1p  22  Schrijf op wat Top Class Travel precies wil bereiken met deze nieuwe maatregel? 
 

     Security stepped up for school parties 
 

ecurity on foreign school 
trips is being stepped up 
following a number of 

incidents in which coaches carrying 
pupils were used for drug smuggling. 

 2  Last autumn, three suitcases of 
cannabis resin worth £1.5m were 
found among the luggage of a group 
of children returning from a foreign 
trip. Another school party was 
delayed by 12 hours at Dover after 
cannabis with a street value of 
£500,000 was discovered on their 
vehicle as they headed home from 
Spain. 

 3  Top Class Travel, a specialist 
operator for school trips, is 
sufficiently disturbed to have 
launched a scheme with the Anti-
Drugs Alliance: “We’ve had minor 
incidents in the past, but last year we 
saw a couple of serious ones,” said 
Jim Manson, managing director at 
Top Class. 

 4  “We are concerned that, as other 
sources dry up for smugglers, school 
parties will become more vulnerable 
to these sorts of crimes.” 

 5  After five months of consultation 
with school authorities, anti-drug 
experts and HM Customs and 
Excise, it has introduced a bag-
tagging scheme. In future, all 
luggage on its trips will have special 
labels that will be allocated and 
checked by the party leader in 
conjunction with the coach driver. 

 6  “At the end of a holiday, 
children come out of the hotel and 
throw their bags into a pile in the 
street. It’s easy for someone who has 
been watching the hotel to add an 
extra one or two,” says Manson. “It 
is particularly common in Holland, 
but it is also now happening in 
France and Spain.” 
    The Sunday Times 
 

 

S1 
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TEKST 10 
 

1p  23 Waarom heeft Adrian F. Lacey de onderstaande brief geschreven? 
A om aan te tonen dat de richtlijn van de regering voor het drinken van alcohol 

belachelijk is 
B om te klagen over de alcoholbeperkingen die hem door de regering opgelegd worden 
C om te wijzen op het gevaar van alcoholgebruik door verkeersdeelnemers 
 
 

Drink drive 
 
Sunday January 16, 2005 
 
So I should avoid drinking five or more units of 
alcohol at a time (Life, Jan. 05). Fine. But I’m 
also cautioned against drinking on consecutive 
days. I can therefore only have a maximum of 
four units on, say, four evenings a week – 16 
units in all. The recommended weekly limit for a 
man is 27 units. Afraid of not getting my 
consumption up to government-approved 
levels, I’ve taken to drinking at lunchtime too. 
Adrian F. Lacey 
London SW17 
 
 
 
TEKST 11 
 

1p  24 Met deze ingezonden brief wil Trevor Benwell duidelijk maken dat 
A cricket voor veel mensen een gezonde sport is.  
B het Engelse cricket al jaren tot de wereldtop behoort. 
C het slecht gaat met het Engelse cricket. 
D je bij een cricketwedstrijd nooit weet hoe het af zal lopen. 
 
 

Letter of the week 
DAVID GRAVENEY, with his comment that 
English cricket is in a healthy state, is like the 
man who jumped from a fifth-floor window. 
As he passed the first two floors on his 
descent, he proclaimed: ‘Okay so far.’ 
Trevor Benwell, Llandovery 
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TEKST 12 
 

Killer dolphins help children 
 

 
Mark Franchetti 

Moscow 
 

AT the height of the cold war, base 
99727 at Bukhta Kazachya on the 
Crimean peninsula1) was one of the most 
hidden military compounds in the former 
Soviet Union. 

Behind its high walls, military experts 
taught dozens of dolphins to locate 
enemy vessels and plant explosives on 
their hulls. 

Those days are gone. In a sign of 
more peaceful times, some of the “killer” 
dolphins have been retrained to play with 
children suffering 
psychological problems in a 
project said to offer promising 
results. 

Every day several 
children troop into the base 
past armed guards, now 
controlled by the Ukrainian 
military, and are lowered to 
the waiting dolphins in the 
Black Sea. 

Supervised by doctors and specialist 
trainers, they then have the opportunity 
to play and swim with the animals, 
whose clicks and rhythmic motions are 
believed to be therapeutic. 

“We first understood that dolphins 
have such therapeutic qualities at the 
end of the 1980s,” said Lyudmilla Lukina, 
the centre’s chief doctor. “It has become 
so popular that we now have a one-year 
waiting list. The whole exercise calms 
the children down and helps them to deal 
with their problems.” 

More than 2,000 children – ranging 
from the autistic to the merely shy – 
have passed through the base. 

The courses could not have come at 
a better time for base 99727. When the 
Ukrainians took over the complex after 
the collapse of the Soviet Union, a 
chronic lack of funding left the centre’s 

70 dolphins facing a bleak 
future: each animal eats 
40lbs of fish a day and their 
upkeep was no longer seen 
as a priority by the Ukrainian 
navy. 

Now, at £15 a session, 
the dolphin therapy is a 
potentially lucrative business. 
The method has become so 

effective that Colonel Alexander 
Borshchyov, deputy commander of the 
base, hopes to use it with Russian 
military officers suffering stress after 
serving in Chechnya. 
 

The Sunday Times 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 Crimean peninsula: het schiereiland de Krim 
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1p  25 What were the dolphins at base 99727 first trained for? 
A to help destroy opponents’ ships  
B to help save human lives 
C to help search for missing ships 
D to help transport deep-sea divers  
 

1p  26 Dolphins are very suitable for helping children with psychological problems. 
What is the reason for this? 
A Their sounds and movements have a healing effect. 
B They are quite playful and this appeals to the children. 
C They are very obedient and keep the children safe when swimming. 
 

1p  27 ‘The courses could not have come at a better time for base 99727.’ (voorlaatste alinea) 
 Welk probleem is er voor basis 99727 met deze cursussen opgelost? 
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TEKST 13 

Win a place in my boyband 
 
LADS, do you wanna 
be in my band? This is 
YOUR chance to really 
make it big - in Rav’s 
boyband! 

Just imagine it. All 
the fame, glamour and 
riches you have ever 
dreamed of. Limos 
everywhere, champagne 
on tap, screaming girls 
begging to date you. 

Fancy it? Well, stick with me because I’m 
launching the talent contest to beat the lot. 

We aim to re-create the excitement 
generated by Take That (pictured below) 
when they took the world by storm. 

They were the boys who had girls 
fainting everywhere, won bucket loads of 
awards and became true superstars. 

It was a sad day for pop when they split. 
And recently there was another black 
moment when chart-toppers Five (pictured 
just above) decided to call it a day. But the 
great news is that we are going to fill that gap 
– and YOU could be one of FIVE lucky News 
of the World readers up there living out that 
dream! I’ve teamed up with BMG/RCA 
Records to search for a group that is 
destined for overnight stardom. You can’t 
fail–you’ll be featured in the best showbiz 
column in the entire universe. Mine! 

The label’s general 
manager, Sonny Takhar, 
explained: “With Five, 
Westlife and Take That we 
worked hard and sold over 
25 million records. 

“Now we really believe 
News of the World can 
help us find a bunch of 
new stars to become 
household names. 

“This is truly the 
chance of a lifetime. We’re looking for 
individual male singers who can dance, look 
good and have a laugh at themselves.” 

Reckon you’re our man? Then start 
practising in front of that mirror, ask for an 
invitation and then get down to the auditions 
on Saturday, July 1, at Urdang Academy, 
20-22 Shelton Street in London’s Covent 
Garden between 10am and 1pm. 

Next stop Top of the Pops. Good luck! 
 
Rav’s Showbiz Page, 32 Fleet Street,  
London WC1, England 
 
 

News of the World 
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1p  28 Why does Rav mention the boyband Take That? 
He wants to make clear 
A by means of the group, how quickly fame and glamour can disappear again. 
B how important this group was for the development of pop music. 
C that no other boyband is as good as Take That. 
D that you can lead a wonderful life if you’re a pop star, just like Take That. 
 

1p  29 Why is ‘success guaranteed’ for Rav’s new boyband according to Rav and Sonny Takhar? 
The band will  
A be formed by singers and dancers that are already famous. 
B be sponsored by several large newspapers. 
C be supported by experienced people in the world of pop music. 
D try to follow the example of famous boybands from the ’80s and ’90s. 
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TEKST 14 
 
Inleiding 
In de Engelse krant News of the World (zie tekst 13) heb je het artikel van Rav gelezen 
waarin hij lezers uitnodigt om mee te doen aan een auditie voor een ‘boyband’. Je zou 
zelf wel graag willen meedoen, maar helaas ben je niet Brits / geen jongen. 
Jij hebt een vriend in Engeland, Sean, die volgens iedereen veel talent heeft en er al jaren 
van droomt een beroemd popidool te worden. Sean is op dit moment op reis, dus schrijf jij 
een brief aan Rav om te zorgen dat je vriend uitgenodigd kan worden.  
Je vraagt of er een minimumleeftijd is voor de deelnemers. Sean is net 16 jaar geworden. 
Je stuurt een DVD mee waarop te zien is hoe goed hij kan dansen en zingen. Natuurlijk 
hoop je dat hij wordt opgeroepen voor de audities. Je vraagt of de uitnodiging direct naar 
jouw adres kan worden gestuurd, want je ziet hem binnenkort. Het adres waar je naar toe 
schrijft is:  
Rav’s Showbiz Page 
News of the World 
32 Fleet Street 
London WC1 
England 
 

13p  30 Opdracht 
Schrijf de brief (in het Engels!) in uitwerkbijlage 2. Maak gebruik van de informatie uit 
bovenstaande inleiding bij het uitwerken van de volgende punten: 
• Schrijf waar je de informatie over de audities gelezen hebt en  
• leg uit waarom jij (en niet Sean) deze brief schrijft. 
• Vertel iets over het talent van Sean en  
• zijn ambitie (popidool worden.) 
• Stel je vraag over de minimumleeftijd. 
• Vertel waarom je een DVD hebt meegestuurd. 
• Vertel wat je hoopt.  
• Vraag beleefd of de uitnodiging direct naar jouw adres gestuurd kan worden. 
• Schrijf een passende slotzin. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Rav, de datum, de aanhef en de afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen 
niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief links bovenaan de pagina. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels gebruikt hebt, maar 
ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of je alle (9) elementen 
van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar let 
op het aantal woorden. 
 
SUCCES! 
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VOORBEELDEN VAN CONVENTIES VOOR EEN ‘FORMELE BRIEF’ 
(LET OP: OOK ANDERE UITWERKINGEN ZIJN MOGELIJK!) 
 
 
[adres afzender (je eigen adres!)] bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
[datum (van vandaag)] 
31 May 2006 
31st May 2006  
May 31, 2006 
May 31st 2006 
 
 
[adres geadresseerde] 
Rav’s Showbiz Page 
News of the World 
32 Fleet Street 
London WC1 
England 
 

einde  600013-1-575o* 

Pagina: 1366Voor 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).



Uitwerkbijlage 2 VMBO-GL en TL 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 

 SCHRIJFVAARDIGHEID 

 
 
 
 
 Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

 
 
 
 
Maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

600013-1-575u2 
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Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

 
 
Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 

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 

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. 
 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 
 

 1 A B C D 
 

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

 3 ....................................................................................................................................................  
 

 4 A B C D 
 
 
TEKST 5 
 

 5 A B C D 
 

 6 ....................................................................................................................................................  
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1  juist onjuist 

2  juist onjuist 

3  juist onjuist 

4  juist onjuist 

 
TEKST 6 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C 
 

 13 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
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 14 A B C D 
 

 15 A B C D E 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D E 
 

 18 1 .................................................................................................................................................  
 
2 .................................................................................................................................................  
 
 
TEKSTEN 7 TOT EN MET 13 
 

 19 A B C 
 

 20 1 .................................................................................................................................................  
 
2 .................................................................................................................................................  
 

 21 ....................................................................................................................................................  
 

 22 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 23 A B C 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C 
 

 27 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C D 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

66
  3 00013-1-575u100013-1-575u1* 

Pagina: 1373Voor 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).



Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en 
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, 
de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het 
centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere 

kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van 
iedere kandidaat. 
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2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de 
getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. 
Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het 
gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft 
dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor 
de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het beoordelingsmodel bij 
die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en 
beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is 
niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt 
bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere 
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting 
van score naar cijfer. 

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Engels GL en TL kunnen maximaal 45 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor het vak Engels GL en TL zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling blijkt 

dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen rekening 
gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidopdrachten worden 4 beoordelingscategorieën 
onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud en communicatieve effectiviteit, elk 
voorzien van een percentage van de scorepunten. 

 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord ScoresVraag 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 || 
 

 1 A 
 

 2 maximumscore 1 
2 (Berghaus Activity fleece) 
 

 3 maximumscore 1 
Megan 
 

 4 C 
 
 
TEKST 5  || 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 1 
(alinea) 6 
 

 7 D 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 onjuist 
4 juist 
 
Indien vier beweringen goed 2 
Indien drie beweringen goed 1 
Indien twee of minder beweringen goed 0 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 6  || 
 

 10 C 
 

 11 B 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 1 
(With their ……or back in the car boot) next to their common sense 
 

 14 A 
 

 15 E 
 

 16 B 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 2 
in het antwoord moet tot uitdrukking komen dat Peak time verwijst naar 
• de berg(en)/bergtoppen/(berg)spitsen 1 
• de drukste tijd (van het jaar)/spitstijd 1 
 
 
TEKSTEN 7 TOT EN MET 13 || 
 

 19 A 
 

 20 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 
• het aantal ‘Wotsits’ (dat men) in een voetbal (gestopt heeft) 1 
• (de naam van) de nieuwe ‘Wotsits’ smaak  1 
 

 21 maximumscore 1 
(alinea) 5 
 

 22 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Dat niemand (/een onbekende niet/buitenstaanders niet) zomaar een extra tas (met 
drugs) bij de bagage van schoolkinderen kan leggen. / Dat er door buitenstaanders 
geen drugs meer gesmokkeld kunnen worden via de bagage van schoolkinderen. 

 
 23 A 

 
 24 C 

 
 25 A 

 
 26 A 
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Vraag Antwoord Scores

 27 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
een financieel probleem/geldgebrek / dat er geen/niet genoeg geld meer was voor het 
levensonderhoud van de dolfijnen 
 

 28 D 
 

 29 C 
 
 
TEKST 14  SCHRIJFOPDRACHT || 
 

 30-33 maximumscore 13 
(zie beoordelingsvoorschrift) 
 
Inhoudselementen 
 
1 waar informatie gelezen? 
2 reden voor schrijven namens Sean geven 
3 talent en 
4 ambitie van vriend vermelden 
5 vragen naar minimum leeftijd  
6 reden voor bijvoegen DVD vermelden 
7 hoop op positieve afloop uitdrukken 
8 uitnodiging s.v.p. naar jouw adres en 
9 passende slotzin 
 
 
 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de opdracht bij 
tekst 14 (de schrijfopdracht) achter de vraagnummers 30, 31, 32 en 33. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
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BEOORDELINGSVOORSCHRIFT 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 

Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
− het juist vermelden van adressen, 

datum, aanhef, slotgroet en naam. 
Beoordeel taalfouten in de uitwerking van 
de conventies bij taalgebruik. 

 
0 ft 1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters 
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en 
woordgebruik meestal ernstiger/storender 
dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is maatgevend 
voor het gewicht van de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de moeite’. 

 
goed 4pt 
redelijk 3pt 
matig 2pt 
zwak 1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score met 2 
 
(De uiteindelijke score is 
hier dus altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele taalfouten, 
in de uitwerking is terug te vinden. (Zie 
het overzicht van inhoudselementen in 
het beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
9 elementen  2pt 
8 elementen 1pt 
7 of minder 0pt 
 

Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer gericht 

schrijft, dus echt communiceert en 
niet ‘slechts’ de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt voor een 
samenhangend en goed lopend 
geheel, o.m. door correct gebruik van 
verbindende en verwijzende woorden 
en door te zorgen voor een correcte 
indeling in alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-toen-
stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op taalfouten. 
 

 
goed 2pt 
redelijk 1pt 
matig/zwak 0pt 
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RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELING SCHRIJFOPDRACHT TEKST 14 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting moeten ‘Yours faithfully, Yours sincerely, Yours truly en Sincerely yours’ 
goed gerekend worden. Dit, omdat deze conventie in de Angelsaksische landen op 
verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, omdat deze steeds minder strikt 
wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting dient u het weglaten van de komma te laten 
passeren. 
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 31 may 2005. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘may’, zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een score 
voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van toepassing. 
Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag alleen hele 
scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De uiteindelijke score 
is daardoor altijd een even getal. 
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INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr Sheldrake. 
Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is hiervoor op zoek naar 
bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die je vorig jaar uit het asiel hebt 
gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij altijd al 
een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes experimen- 
ten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je onkosten vergoed 
krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
  London 
  WC1N3XX 
  Great Britain 
 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. Maak 
de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar ook 
of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld 
of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets 
(zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt mee 

te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 
 

 
5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in the 
window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells me, 
that when I come home he always sits near the door 15 minutes before I 
come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for one 
year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I would 
like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 
Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit   2 
 
Totaal   13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and a 
beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies  0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik 3 (x 2) 
Inhoud   0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal 7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the travel 
expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies  0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik 1 (x 2) 
Inhoud   0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal 2 
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Examen VMBO-GL en TL 

2006 
 
 
 

tijdvak 2
maandag 19 juni
13.30 - 15.30 uur

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 

Dit examen bestaat uit 30 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal 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 Waar heeft het woord ‘litter’ in deze tekst betrekking op? 
A afgedankte huisdieren 
B straat- en huisvuil 
C uitwerpselen van dieren 
D weggelopen huisdieren 
 
 

THE KIND OF LITTER WE 
PICK UP EVERY DAY 

Cardboard boxes. Carrier bags. Bin liners. All serve equally 
well, some people think, for getting rid of unwanted animals. 
Left to die on motorway verges or council tips, the lucky 
survivors often end up on our doorstep. 
Blue Cross is a charity that finds homes for unwanted animals, 
and that cares for sick or injured animals whose owners cannot 
afford private vet fees. 
But, like these puppies, we need one thing to survive: your 
generosity. So please help by filling in the coupon. And 
remember - every penny counts. 
 

Blue Cross, Room 748 Shilton Road, Burford Oxon. OX 18 4PF 
I enclose my donation of: £10 | | £20 | | £50 | | Or £ __________ 
(Cheques made payable to Blue Cross). Or debit my 
Access/Visa Card No. _________________________________ 
Signature ______________________ Date ________________ 
Please send me my Blue Cross information pack. 
Name ______________________________________________ 
Address ____________________________________________ 
___________________________________________________ 

Postcode _________ BLUE    CROSS 
74B RegCharity № 224392 W o r k i n g  f o r  a n i m a l s  

 Please tick this box if you do not wish to receive further 
information from Blue Cross or from organisations 
approved by Blue Cross. 
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TEKST 2 
 

1p  2 Vijf jongens beantwoorden de vraag: “Wat vind je het meest verwarrend aan meisjes?” 
Welke jongen vindt dat meisjes altijd op de verkeerde jongens vallen? 
A Marcel 
B Antonio 
C Travis 
D Michael 
E Brandon 
 
 
 

 Answer the question, please! 
“What confuses you most about girls?” — Reported by Wendy Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Even when a 
girl likes you, 
she won’t 
always show 
it. Girls are 
flirty one day, 
and the next 
day they’re 
not. A guy 
can get mixed 
signals.” 
BRANDON, 17 
ROCKWELL, 
TX 

“Once I told a 
girl I would 
maybe see 
her at a party. 
The next day 
she said I 
didn’t pay 
enough 
attention to 
her. Why do 
girls blow 
things out of 
proportion?” 
MICHAEL, 15 
HILLSDALE, NJ 

“Why does it 
take them so 
long to get 
ready? My 
girlfriend will 
try something 
on and then 
change three 
times, when 
the first outfit 
looked good.” 
TRAVIS, 18 
RENO, NV 

“I just don’t 
understand 
why the 
majority of 
girls choose 
to go out with 
jerks. Girls 
complain of 
being hurt by 
guys, but 
they still date 
the bad 
ones.” 
ANTONIO, 16 
BROOKLYN, 
NY 

“Their 
strange 
obsession 
with holding 
something in 
their hands 
while talking. 
They’re 
always 
playing with 
their hair.” 
MARCEL, 17 

SAN JOSE, CA  
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TEKST 3 
 

1p  3 Met welk doel heeft John Trevelyan deze ingezonden brief geschreven? 
A Hij wil het publiek bewust maken van de huidige staat van onderhoud van de 

wandelpaden. 
B Hij wil het publiek erop wijzen dat de regering te weinig onderneemt om nieuwe 

wandelpaden te openen. 
C Hij wil meer mensen enthousiast maken om lid te worden van deze wandelvereniging. 
D Hij wil mensen geld laten geven voor acties tegen de sluiting van eeuwenoude 

wandelpaden. 
 
 

Get on your feet and exercise your 
right to keep footpaths open 

 
SIR: Ten years ago the Countryside 
Commission set a target of getting all our 
public paths in good order within the next 
decade. Though this target has been 
endorsed by the Government, and some 
progress has been made, not enough has 
yet been done to ensure the target will be 
met. 

A recent estimate was that as many as 
30,000 miles of paths were not yet easy to 
use. 

Our public paths are widely regarded as 
the best way to see the countryside. With 
walking increasingly seen as a healthy form 
of exercise, the Ramblers’ Association 

believes that achievement of this target is 
of vital importance. 

That is why the ramblers are organising 
a Free Your Paths weekend on May 17 and 
18. All over the country ramblers’ groups 
will be organising free walks for the public 
to show them paths that were unusable and 
can now be enjoyed, as well as those where 
problems remain to be solved. 

For a free list of walks nearest you, 
please contact the Ramblers’ Association, 
1–5 Wandsworth Road, London, SW8 2XX. 

John Trevelyan 
Deputy Director 

The Ramblers’ 
Association 
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TEKST 4   
 

2p  4 In het krantje The Advertiser vind je de volgende advertentie. Om winnaar te worden van 
de actie van ‘Toymaster’ heb je waardezegels nodig. 

 Hoe en wanneer kun je die zegels bemachtigen? 
 
 

TOYMASTER 
£400 WORTH OF VOUCHERS 

UP FOR GRABS! 
PLUS 20 TOYMASTER BEANIE PUPS, 

RUNNER UP PRIZES! 
 
TOYMASTER AND THE ADVERTISER HAVE JOINED FORCES TO BRING YOU A FANTASTIC 
COMPETITION TO MAKE THIS FESTIVE SEASON A LITTLE EASIER ON THE POCKET. 
 
Toymaster, on Stodman Street stocks an 
impressive range of toys that will appeal to 
children of all ages this Christmas. Three lucky 
readers will win: 
 
1st  PRIZE - £250 WORTH OF VOUCHERS 
2nd PRIZE - £100 WORTH OF VOUCHERS 
3rd  PRIZE - £ 50 WORTH OF VOUCHERS 
 

HOW TO ENTER 
 

To be in with a chance of being one of our 3 
lucky winners, just collect the 3 tokens which 
will appear in the form of the Toymaster puppy, 
over the next three weeks in The Advertiser. 
The entry form is printed opposite with token 1 
printed above to start you off. When you have 
collected all 4 tokens, attach them to the entry 
form, completing the picture of the Toymaster 
puppy and return the form to: 
TOYMASTER COMPETITION, TOYMASTER, 
43 STODMAN STREET, NEWARK, NOTTS. 

NG24 1AW 
TEL: 01636 611211 

 

 

Once completed, cut out the finished coupon and return to:
Toymaster, 43 Stodman street, Newark, Notts. 
NG24 1AW 
Advertiser Group Newspapers 
 
NAME ..................................................................
 
ADDRESS ............................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
 
TEL NO .....................................  AGE ............... 
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TEKST 5 
 
 

Race to 
lure 

Orkney 
whales 
back to 

sea 
 

Line of boats 
with engines 
running to d
whales away 
from beach

EXIT: 
Hoy Sound rive O R K N E Y

Mainland 
Whales 
trapped 
in here 

Scapa 
Flow Hoy 

South 
Ronaldsay 10 miles 
EXIT: 
Sound of 
Hoxa 

John O’Groats
Sperm 
whales 

Boat transmitting call 
of female to lure whales 
into Atlantic Ocean 

S c a p a  

F l o w  

Spotter plane 
giving position 
of whales to 
rescue teams 

 1 THE delicate task of guiding 
five sperm whales1) back to 
the open sea from the 
shallow waters of Scapa 
Flow is expected to go 
ahead within days. 

 2  The whales, which are 
thought to have trailed a 
tanker into the natural 
harbour on Tuesday, are 
being monitored for signs of 
injury or distress by Orkney 
Harbour Authority and the 
Scottish Society for the 
Prevention of Cruelty to 
Animals (SSPCA). 

 3  Yesterday the five young 
males, ranging in length from 
30ft to 60ft, lolled around in 
the water showing no signs of 
trying to escape. However, it 
is feared they may soon 
become hungry, panic, and 
beach themselves. 

 4  In 1993, when six sperm 
whales became stranded in 
Scapa Flow, they were lured 
to safety by the seductive 
calls of females played 
underwater. It is thought that 
a similar ploy will be used this 
time. 

 5  “It’s crucial first to 
understand the behaviour of 
the animals and then to 
formulate a plan that might 

manage to move them.” Alex 
Simpson, a marine biologist 
at the Orkney Department of 
Harbours, said. “It’s difficult 
to predict whether the same 
method would work again.” 

 6  The rescue operation will 
have to be handled with 
care to prevent the whales 
becoming agitated and 
swimming in the wrong 
direction towards the shore. 
They will have to be coaxed 
through one of the two exits 
from Scapa Flow – Hoxa 
Sound and Hoy Sound – 
both about 1½ miles wide 
with fast-flowing tidal 
waters. 

 7  The whales, which weigh 
up to 50 tons, were first 
spotted by a group of divers 
examining the remains of 
the German fleets scuttled in 
Scapa Flow in both world 
wars. 

 8  A warning to all shipping 
in the area was issued and 
reminders are being 
broadcast daily on Radio 
Orkney. Scapa Flow is a busy 
thoroughfare, used by ferries 
sailing between Mainland and 
outlying islands, and pilot 
boats taking crews to oil 
tankers in the North Sea. 

 9  Mike Lynch of the SSPCA 
said: “The danger is that 
whales fall asleep on the 
surface of the water. If there 
were a collision between a 
sleeping whale and a boat 
there would be considerable 
damage to both parties.” 

 10  “As far as we can tell they 
seem quite happy,” said Mr 
Simpson, “they are moving 
about as a group, swimming 
on the surface.” 

 11  At sea, sperm whales eat 
approximately one ton of fish 
and deep-sea squid each 
day. Pickings in Scapa Flow 
will be more meagre. 
Although they can survive for 
up to four weeks on their thick 
layers of blubber, they will 
soon grow weak without 
proper sustenance. 

 12  “When they start to 
weaken there is a chance 
they will starve,” Mr Lynch 
said. “Then they will become 
distressed and beach 
themselves. That is why we 
have to take the opportunity 
to rescue them while we can. 
It won’t be easy but it is a 
chance worth taking.” 
 

The Times 

noot 1 sperm whale = potvis  
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1p  5 How did the whales get into the bay? 
They were probably  
A following a large ship. 
B searching for food. 
C taken there by environmentalists. 
D trying to escape from whalers. 
 

1p  6  Uit welk woord in alinea 2 blijkt dat men de welzijnstoestand van de potvissen 
controleert? 

 
1p  7 How did they get the whales back to open sea in 1993 (paragraph 4)? 

The rescuers managed to 
A catch them and move them to open sea. 
B drive them up with their boats. 
C guide them out with the help of food. 
D make them follow attractive sounds. 
 

1p  8  Beschrijf wat de potvissen volgens alinea 6 kunnen gaan doen als ze niet voorzichtig 
naar open water worden geleid. 

 
2p  9 De tekst geeft aan dat de potvissen voorlopig nog rustig en tevreden lijken te zijn. 

 Uit welke twee alinea’s blijkt dat? 
Schrijf de nummers op. 
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TEKST 6 
 

Don’t bark at 
me, I’m a 

psychologist 
 

Unruly pets are causing owners to ask for 
help on the couch, says Jonathan Green 

 
 

nn and John Murphy 
face their counsellor 
with increasing 

annoyance as they recount 
their problems. Taking 
sidelong glances at each 
other, the couple’s bitter-
ness spills out. ‘He takes 
out his frustrations on me,’ 
complains Ann. ‘He is 
making me ill – driving 
me up the wall, in fact,’ 
John sighs, turning towards the source of his 
trouble. 
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For it is Ben, a one-year-old poodle, who is on 
the psychologist’s couch today – not his owners 
who are nearly at their wits’ end with frustration. 
He sits on his haunches, giving us all a noncha-
lant gaze between yawns during the proceedings. 
We are in a Suffolk veterinary consulting room as 
Emma Magnus, a pet behaviour counsellor, nods 
while hearing of the distress Ben is causing his 
owners. 

Ann reads out a list of grievances. Last week 
Ben nipped the gardener on the bottom. Only this 
morning he chased Leo the cat down the garden 
before rushing into the house, snatching all the tea 
bags and hiding them upstairs. The other week he 
ate the family’s supper off the stove. He regularly 
takes the TV remote control, causing uproar as 
the family try to watch television. 

But Ben is not only a compulsive thief. ‘He is 
also sexually frustrated,’ says Ann. This led to his 
recent castration, but all to no avail. His rebellion 
continued unchecked. ‘I have had dogs all my life 
but never one like this,’ says Ann. 

The Murphys are here to see how they can 
remedy Ben’s antisocial behaviour. They are 
among a growing number of pet owners seeking 
pet behaviour counsellors to mend the dys-
functional behaviour of their animals. 

Last year 1,321 animals were referred to pet 
behaviour counsellors. ‘Ten years ago, people 
would have thought it was odd and wacky, and 
not to be taken seriously,’ says Pauline Appleby, 
of the Association of Pet Behaviour Counsellors. 
The organisation was founded in 1989 and its 

membership has been growing rapidly. ‘Now-
adays, if you take your animal to a vet and he 
refers you to a pet psychologist, people think it is 
perfectly normal.’ 

Ms Magnus’ work is more diverse than just 
working with dogs. Cats are the second most 
preferred pet in Britain, but she has also dealt 
with frustrated rabbits. Then there was the 
hamster which was determined to escape from its 
cage. ‘The answer was more exercise on a wheel 
and putting food on a stick so it had to work to 
eat,’ she explains. Likewise, the African grey 
parrot which pulled all its feathers out. He was 
bored and simply needed more toys and to be let 
out of his cage more often. 

The essence of dog psychology, though, is 
understanding the pack instinct. Problems arise 
when dogs challenge their human owners for “top 
dog status”. ‘They are pack animals and it is easy 
to give them the wrong message about who is 
boss,’ Ms Magnus says. ‘In the wild, dominant 
dogs lead the pack, eat first and sleep where they 
want. Therefore owners must never let their dogs 
walk through doors first and must never give 
them titbits of food from the table. Nor should 
they let their pets sleep on the furniture. Even in 
games of tug-of-war, never let the dog win. It 
shows that he or she is stronger than you.’ 

Ms Magnus’ diagnosis of Ben the poodle is 
that he is an attention seeker. He pinches things 
like the TV remote control to gain maximum 
attention. A strict and dynamic programme is in 
order, she says. She recommends he must work to 
get his food as he would in the wild. His supper is 
to be scattered outside on the lawn. Besides, Ben 
is to be ignored when he pesters the family for 
attention. At the end of the session the Murphys 
are delighted. Ben, though, is lost. The couple 
ignore him pawing them for attention on the way 
out. 

‘If we can lead a normal life it will be 
wonderful,’ says Ann. For Ben, not realising what 
lies ahead, life will never be the same again. 
 
 

The Times 

 

A 

Pet behaviour counsellor 
Emma Magnus 
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1p  10 What becomes clear about Ann and John Murphy from lines 1-23? 
A They are afraid their dog might have a serious disease. 
B They are desperate because of the problems in their marriage. 
C They are dissatisfied with the advice they have just received. 
D They are severely troubled about their pet’s behaviour. 
 

1p  11 ‘Ann reads out a list of grievances.’ (line 24) 
How could her grievances about Ben best be summarised according to lines 24-31? 
A He completely ruins the interior of the house. 
B He is a bit aggressive and steals things. 
C He keeps running away from home. 
D His continuous barking drives the family crazy. 
 

1p  12 ‘His rebellion continued unchecked.’ (regels 34-35) 
 Wat wordt hier duidelijk over het resultaat van de medische behandeling (castratie) 

die Ben ondergaan heeft? 
 

1p  13 What is the main point made in lines 42-51? 
A Bad behaviour in pets has become most alarming. 
B Many vets have specialised in behavioural problems. 
C Mental illness among animals is still underestimated. 
D Mental treatment for pets has become widely accepted. 
 

1p  14 How could lines 52-62 best be summarised? 
A Behaviour counsellors treat all sorts of pets. 
B Hamsters and rabbits seem to show most behaviour problems. 
C Many owners give their pets far too much to eat. 
D Most unmanageable pets need to be cuddled more. 
 

1p  15 What advice does Ms Magnus give dog owners in lines 63-75? 
A Do not give your dog the impression it is superior to you. 
B Do not give your dog too much attention. 
C Make sure your dog always sleeps in the same place. 
D Make sure your dog gets enough physical exercise. 
 

1p  16 What therapy does Ms Magnus suggest for Ben according to lines 76-87? 
A He must be corrected at once when misbehaving. 
B He must be fed with a different kind of food. 
C He should be left outside more often. 
D He should get less attention and more exercise. 
E He should not be given the opportunity to steal. 
 

1p  17  Citeer één zin uit regels 76-87 waaruit blijkt dat Ann en John Murphy meteen al iets 
geleerd hebben van Ms Magnus. 
Schrijf de eerste en laatste twee woorden op. 
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TEKST 7 
 

1p  18 Wat overkwam Anna-Jane Casey? 
A Ze raakte haar stem kwijt tijdens haar optreden in een musical. 
B Ze viel flauw tijdens de pauze van een musicalvoorstelling. 
C Ze werd halverwege de voorstelling uitgefloten door het publiek. 
D Ze werd ontslagen en haar rol ging naar haar concurrente. 
 

It’s curtains for poorly Anna-Jane 
 
OFF-COLOUR Chicago star Anna-Jane Casey, right, gamely 
tried to battle her way through the West End musical last week – 
only to find she lost her voice. 
Down came the curtain in the middle of Tuesday’s performance 

and when it went up again understudy Vanessa Leagh-Hicks had 
taken over as condemned prisoner Velma. Says a bemused 
member of the audience: ‘We thought it was the interval and 
were going to get an ice cream.’ 

 
 
 
TEKST 8 
 

1p  19  Waarom vindt Julia Covington dat haar vriend Craig 'in the stocks' (aan de 
schandpaal) moet? 

 
 

 

 

 

CALMING INFLUENCE 

Two months after I 

met my boyfriend 

Dave I started 

having severe 

anxiety attacks. 

They often prevented me from going 

out. Dave could have left me but 

instead he stood by me through the 

worst of it. He was always 

understanding and encouraging. Now 

I’m much better and Dave had a large 

part to play in my recovery. Please 

put him on the throne. 

 

Ruth McLachlan 

Haydon Close, Newcastle-upon-Tyne 

 

 PICTURE 

THIS 

I was on 

my first 

date w

Craig. 

After a 

lovely 

night he

asked me in for

lounge he said:

wedding album?’

ith 

 

He showed me ph

ex-wife on thei

still together,

stocks for a we

 

Julia Covington

Duncan Court, W

Northants 

Do you know someone who deserves to go on the throne or i

pics and reasons, plus a daytime phone number, to 'Take a

Road, London NW1 7DT. £75 paid if published. 

ON THE THRONE 
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TEKST 9 
 

1p  20 Wat wordt in dit bericht beschreven? 
A een nieuwe populaire snack 
B een revolutionaire verpakkingsmethode 
C een voedingsmiddel dat lang houdbaar is 
D een wapen dat op een broodje lijkt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super 
sandwich 

 
US Army scientists have come up 
with a replacement for the standard 
battlefield grub, the "Meal, Ready to 
Eat" [or as soldiers usually call it: 
"Meal, Rarely Edible!"] The Natick 
laboratory, which creates combat 
rations for American forces, has 
invented an indestructible sandwich! 
The "pocket" sarnie, which comes in 
pepperoni, barbecued chicken, beef 
nacho and peanut butter and jelly 
flavours, can survive a 3,000m 
airdrop, freezing Arctic chills, 
blistering desert heat, bacteria and 
moisture – and stays fresh for up to 
three years! 
So, what are the new lab-produced 
sandwiches like? Soldiers who have 
tasted the sci-fi sarnies have only 
described the taste as "acceptable"! 

And if these don’t work, we hit 
them with the sarnie 
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TEKST 10 
 

1p  21 Wat is het voornaamste doel van de schrijver van dit artikeltje? 
A Hij adviseert automobilisten om motor te gaan rijden. 
B Hij attendeert motorrijders op hun kwetsbare positie in het verkeer. 
C Hij raadt motorrijders af zich in het spitsuur in bepaalde delen van de stad te begeven. 
D Hij wijst automobilisten op het roekeloze gedrag van sommige motorrijders. 
 
 

The biker’s view 
BIKE riders have several 
advantages over car and lorry 
users and one of their attributes is 
size, which clearly matters in 
heavy traffic. They can move into 
gaps and spaces that other 
vehicles cannot, but this 
sometimes encourages riders to 
take chances. 
Even though motor-cyclists might 
be aware of a potential hazard, 
they sometimes display poor risk 
management by carrying on 
regardless. They must also weigh 
up whether or not other road 
users can see them and should 
always take that into account 
before a manoeuvre. Safety is 
down to the individual. 
If you end up in hospital with 
broken limbs, it’s hardly the time 
to say: “It wasn’t my fault.” 
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TEKST 11 
 

1p  22 Je hebt een weekendje Londen geboekt en je krijgt deze folder in handen. Je besluit een 
‘Visitor Travelcard’ te kopen. 
Welke informatie over deze ‘Travelcard’ is juist volgens de folder? 
A Je krijgt korting als je de kaart koopt bij een kantoor van de British Tourist Authority. 
B Je kunt de kaart alleen gebruiken buiten de spitsuren. 
C Je kunt de kaart niet in Londen kopen. 
 
 

12,155 Restaurants 

5,355 Pubs 

5,245 Parks 

705 Museums 

106 Theatres 

1 Travelcard 
 
Discover London with a Visitor Travelcard 
It is valid on London's Tubes, buses, trams, trains and the 
Docklands Light Railway. Plus it entitles you to 1/3 off the cost of 
travel on scheduled Riverboat services. 
 
You will also receive a booklet of vouchers offering discounts to 
some fantastic London attractions and restaurants. 
 
The Visitor Travelcard is not available once you get to London, so 
ask your travel agent about it when you book your holiday. 
Alternatively, visit your local British Tourist Authority office, visit 
www.transportforlondon.gov.uk or call London Travel Information 
on +44 (0)20 7222 1234. 
 
 

 

Making London simple 
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TEKST 12 
 

Golf star of 11 whose driving ambition is to win 
like Tiger Woods 
 
 

T the age of 11, many girls have 

y - she 
wa5 

g 

 years she has cut her 
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Daily Mail 
 

noot 1 andicap: a golf term. The lower the number the better you are. 

 

A
their sights set on being a pop 
star, model or air hostess.  

Not Henrietta (Heni) Brockwa
nts to be the female version of Tiger 

Woods. And she has already gone a 
remarkably long way towards achievin
her ambition. 

Within two
dicap1) from the starting level of 45

five, the lowest in England among girls 
her age. She has won a string of 
tournaments and has been selecte
elite training with the English Ladies’ 
Golf Association. But she most tries to
imitate her billionaire hero Tiger Woods
– the first golfer to hold all four major 
professional championships at once – 
her dedicated approach to improving her 
technique and fitness. 

Henrietta, of Mere, 
.30am every day, although it is hard, 

and spends an hour in the gym. Then 
she’ll pore over the video of her previo
day’s practice sessions or match play. 
She does her homework during morning
and lunch break at Gillingham School in 
Dorset so she can practise for several 

hours later in the day on the family’s 
£4,500 putting green, driving net and 
bunker. 

 

She has outstripped the 89 other 
juniors at her golf club, Yeovil, most of 
whom are older boys. ‘I like the 
competition, the adrenaline buzz of 
winning and beating the boys,’ she said. 
Heni, as she is known, also shines at 
hockey and gains top marks for her 
school work. 

She started playing golf at the age of 
five, taught by her enthusiast father Ian – 
but now she has completely outclassed 
him. He plays off a comparatively weak 
handicap of 13. Mr Brockway, 43, who 
owns a building company, said: 
‘Henrietta is an exceptional talent. Some 
people say we should put the brakes on 
for several years, but how can you stop a 
child who has set herself an ambition?’ 

Heni’s coach Sarah Claridge, 31, of 
the Kendleshire Golf Club, near Bristol, 
said: ‘She is definitely the best player of 
her age I’ve ever seen. She has amazing 
determination to excel, whatever it takes, 
and has already told me she wants to be 
the best in the world.’ 

Heni has her future all mapped out. 
She hopes to turn professional by 18 and 
go to university at St Andrews – the 
home of golf. She then wants to gain 
experience on the European tour, before 
playing in America. 

For the time being, though, golf is a 
family affair. Heni’s Mauritian mother 
Georgina, 32, took up the sport three 
years ago and her brother Aaron, 10, 
has also followed in her footsteps. 
 

 

h
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1p  23 What becomes clear about Henrietta Brockway in lines 1-20? 
A At first she had quite a different career in mind. 
B She has not found the right coach yet. 
C She has turned out to be a promising young talent. 
D She is financially supported by a rich professional. 
 

1p  24 What is said about Henrietta’s daily routine in lines 21-31? 
A After school she does her homework and tries to put in a few hours of practising golf. 
B Before and after school she works on her physical condition and her golfing skills. 
C She attends school in the morning and watches golf matches in the afternoon. 
D She spends all her time practising golf on their own private facilities at home. 
 

1p  25 What do lines 40-49 tell us about Henrietta’s father? 
A He is a bit jealous that Henrietta is a better player than he is. 
B He is not able to play golf any more because of his physical condition.  
C He realises that Henrietta is special and cannot be held back.  
D He started up a building company after his golf career turned out to be a failure. 
E He trained Henrietta himself, but would not do so again. 
 

1p  26 ‘Heni has her future all mapped out.’ (line 57) 
What are Heni’s plans for the future according to lines 57-62? 
A She is going to end her golf career to become a full-time student again. 
B She is going to travel the world when her golf career is over. 
C She wants to combine her golf career with an academic study. 
D She wants to improve her skills in America. 
 

2p  27 Henrietta heeft er veel voor over om in haar sport succes te hebben. 
 Geef van ieder van de volgende citaten aan of de zin/het citaat uit de tekst wel of niet 

weergeeft dat Henrietta veel voor haar sport overheeft. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in je uitwerkbijlage. 
1 Henrietta … day (lines 21-22) 
2 I like … said. (lines 34-36) 
3 Henrietta … talent (line 46) 
4 She has … takes (lines 53-54) 
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TEKST 13 
 

1p  28  Issue (de Engelse daklozenkrant). 
boden werk in aanmerking te 

Schrijf twee eisen op. 

1p  29 

e don’t need your money… 

g 
eople leaving care in Cardiff. 

2 

eople 

in 

 

Hieronder zie je een advertentie uit The Big
 Aan welke eisen moet je voldoen om voor het aange

komen? 

 
 Wat is de beloning voor dit werk? 

Schrijf drie dingen op. 
 
 
W
just your time 
 
If you’re aged 16 to 35 and willing to work as 
a full-time volunteer, UK charity CSV 
guarantees you a placement. Projects range 
from befriending the homeless in Glasgow to supporting youn
p
 
Volunteers work away from home throughout Britain, for 4 - 1
months. In return you receive experience, free accommodation, food 
and a weekly allowance. No-one is rejected. 
 
For more information contact CSV People for p
 
CSV Head Office, 237 Pentonville Road, London, N1 9NJ, Great Brita
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TEKST 14 
 

1p  30 Waar wordt in deze advertentie de aandacht op gevestigd? 
A een deeltijdopleiding op het gebied van planeten en sterren 

een internB etsite met achtergrondinformatie over de ruimtevaart 
C ppelijk boek over recente ontdekkingen in het heelal 

 
ounded in 1823 and based in Bloomsbury, 
irkbeck specialises in part-time 

tudy. 

ertificate in 
logy

gy. 
tudents a broad introduction to the earth and 

lanetary sciences, with a strong emphasis on the results of recent space probes 

lease contact: Claire Sims, 

irkbeck, University of London 
alet Street, London WC1E 7HX 

 7679 7333 
email: c.sims@geology.bbk.ac.uk 
 
www.bbk.ac.uk/es 

 
 

een populair-wetenscha
 
 

F
B
University of London degrees by evening s
 

C
Planetary Geo
 
We are pleased to announce a new Certificate in Planetary Geolo
This two-year course will give s

 

p
and the geological investigation of the terrestrial planets. 
The course will also include an introduction to the 
new science of astrobiology and the search 

r life elsewhere in the Solar System. fo
 
For further information on this course, 
p
School of Earth Sciences 
B
M
tel: 020
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TEKST 15 
 
Inleiding 
 
Bij tekst 13 heb je de advertentie uit The Big Issue gelezen. Wat CSV People for People 

kken.  
e doet dit jaar examen voor het VMBO. Je bent goed in Engels en wilt heel graag een 
ar naar Engeland. Dit baantje lijkt je een uitstekende manier om het verblijf daar te 

 een verpleeghuis hebt gehad. 
er informatie. Het adres is: 

SV Head Office 

13p  31 
n 

t uitwerken van de volgende 

eisje, woonplaats/land) 
en hebt en 

ilt. 
kunt komen voor het werk als je uit Nederland komt en 
bt opgedaan. 

t zakgeld. 
lotzin af. 

n de 

. 

t, maar ook of 
ten (9) van 

maar schrijf 

daarin aanbiedt, het doen van vrijwilligerswerk, heeft je altijd al heel erg aangetro
J
ja
kunnen betalen en de Engelse taal beter te leren spreken. Je hebt ook al wat 
werkervaring omdat je een vakantiebaan in
Je besluit een brief te schrijven aan CSV om me
C
237 Pentonville Road 
London 
N1 9NJ 
Great Britain 
 
 
Opdracht 
Schrijf in uitwerkbijlage 2 de brief (in het Engels!) aan het bovenvermelde adres e
gebruik de informatie uit bovenstaande inleiding bij he
punten: 
• Stel jezelf voor (naam, leeftijd, jongen/m
• Schrijf waar je de advertentie gelez
• hoe je denkt over het aangeboden vrijwilligerswerk. 

eland wilt en • Leg uit waarom je naar Eng
• waarom je het baantje w
• Vraag of je ook in aanmerking 
• vertel over de ervaring die je he
• Vraag om meer informatie over he
 Sluit de brief met een passende s•

 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van CSV Head Office, de datum, de aanhef e
afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de marge. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt heb
je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of je alle elemen
de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets (zinvols) toevoegen, 
niet veel minder dan 100 of veel meer dan 140 woorden. 
 
 
Succes! 
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6

EEN VOORBEELD VAN DE ADRESCONVENTIES VOOR EEN ‘FORMELE 
BRIEF’ (LET OP: OOK ANDERE UITWERKINGEN ZIJN MOGELIJK!) 

 2006 
h 2006 

] 
fice 

e

 
 
[adres afzender (je eigen adres)] bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63  
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
 
[datum (van vandaag)] 
19 June 2006 
19th June 2006 
June 19,
June 19t
 
 
[adres geadresseerde
CSV Head Of
237 Pentonville Road 
London 
N1 9NJ 
Gr at Britain 
 
 

6
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Uitwerkbijlage 2 VMBO-GL en TL 

2006 
tijdvak 2 

 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 

 SCHRIJFVAARDIGHEID 

 
 
 
 
 Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

 
 

Maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2006 
tijdvak 2 

 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 

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 

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. 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C D E 
 

 3 A B C D 
 

 4 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 5 
 

 5 A B C D 
 

 6 ....................................................................................................................................................  
 

 7 A B C D 
 

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

 9 ....................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 6 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

 12 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D E  
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 17 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKSTEN 7 TOT EN MET 11 
 

 18 A B C D 
 

 19 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C 
 
 
TEKST 12 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D E 
 

 26 A B C D 
 

 27 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel niet 

2 wel niet 

3 wel niet 

4 wel niet 
 
 
TEKSTEN 13 EN 14 
 

 28 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 

 29 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
3 ..............................................................................................................................................  
 

 30 A B C 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2006 
tijdvak 2 

 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en 
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, 
de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het 
centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere 

kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van 
iedere kandidaat. 
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2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de 
getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. 
Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het 
gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft 
dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor 
de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het beoordelingsmodel bij 
die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en 
beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is 
niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt 
bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere 
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting 
van score naar cijfer.  
 

N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 
de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Engels GL en TL kunnen maximaal 46 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor het vak Engels GL en TL zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling blijkt 

dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen rekening 
gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidopdrachten worden 4 beoordelingscategorieën 
onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud en communicatieve effectiviteit, elk 
voorzien van een percentage van de scorepunten. 

 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord ScoresVraag 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 || 
 

 1 A 
 

 2 B 
 

 3 A 
 

 4 maximumscore 2 
• Die staan/knip je uit in The Advertiser/het krantje 1 
• (in) de komende/volgende drie weken 1 
 
 
TEKST 5  || 
 

 5 A 
 

 6 maximumscore 1 
monitored 
 

 7 D 
 

 8 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
(Dan kunnen ze in paniek raken en) het strand/de wal opzwemmen/in de richting van de 
wal zwemmen/de verkeerde kant op zwemmen. 
 

 9 maximumscore 2 
(alinea’s) 3 en 10 
 
per correct antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 6  || 
 

 10 D 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
die heeft niet geholpen / zelfs zijn castratie heeft niets veranderd aan zijn (wan)gedrag 
 

 13 D 
 

 14 A 
 

 15 A 
 

 16 D 
 

 17 maximumscore 1 
The couple … way out. 
 
 
TEKSTEN 7 TOT EN MET 11 || 
 

 18 A 
 

 19 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Hij liet bij het eerste afspraakje/hun eerste date het fotoalbum/de foto's van zijn huwelijk 
zien (aan haar) 
 

 20 C 
 

 21 B 
 

 22 C 
 
 
TEKST 12  || 
 

 23 C 
 

 24 B 
 

 25 C 
 

 26 C 
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Vraag Antwoord Scores

 27 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
Indien vier beweringen juist 2 
Indien drie beweringen juist 1 
Indien twee of minder beweringen juist 0 
 
 
TEKST 13  || 
 

 28 maximumscore 1 
Twee eisen, bijvoorbeeld: 

 je moet tussen 16 en 35 jaar zijn 
 full-time (als vrijwilliger) willen werken 
 je moet bereid zijn minimaal 4 maanden / 4 tot 12 maanden van huis te zijn / te 

werken 
 
Indien slechts één juiste eis is genoemd 0 
 

 29 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 

 (gratis) onderdak 
 (gratis) eten 
 (wekelijks) een toelage/zakgeld 
 (werk)ervaring (opdoen) 

 
Indien minder dan drie juiste antwoorden 0 
 
 
TEKST 14  || 
 

 30 A 
 
 
TEKST 15  SCHRIJFOPDRACHT || 
 

 31-34 maximumscore 13 
(zie beoordelingsvoorschrift) 
Inhoudselementen: 
1 Stel jezelf voor (naam, leeftijd, 

jongen/meisje, woonplaats/land) 
2 waar gelezen 
3 aangetrokken door baantje 
4 taal beter leren spreken 
5 werken voor verblijfskosten 

6 komt iemand uit Nederland in 
aanmerking? 

7 ervaring vakantiebaan verpleeghuis 
8 hoeveel zakgeld? 
9 passende slotzin 

 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de opdracht 
bij tekst 15 (de schrijfopdracht) achter de vraagnummers 31, 32, 33 en 34. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
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BEOORDELINGSVOORSCHRIFT 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 

Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
− het juist vermelden van adressen, 

datum, aanhef, slotgroet en naam. 
Beoordeel taalfouten in de uitwerking van 
de conventies bij taalgebruik. 

 
0 ft 1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters 
− gebruik interpunctie 
Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en 
woordgebruik meestal ernstiger/storender 
dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is maatgevend 
voor het gewicht van de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de moeite’. 

 
goed 4pt 
redelijk 3pt 
matig 2pt 
zwak 1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score met 2 
 
(De uiteindelijke score is 
hier dus altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele taalfouten, 
in de uitwerking is terug te vinden. (Zie 
het overzicht van inhoudselementen in 
het beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
9 elementen  2pt 
8 elementen 1pt 
7 of minder 0pt 
 

Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer gericht 

schrijft, dus echt communiceert en 
niet ‘slechts’ de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt voor een 
samenhangend en goed lopend 
geheel, o.m. door correct gebruik van 
verbindende en verwijzende woorden 
en door te zorgen voor een correcte 
indeling in alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-toen-
stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op taalfouten. 
 

 
goed 2pt 
redelijk 1pt 
matig/zwak 0pt 
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RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELING SCHRIJFOPDRACHT TEKST 14 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting moeten ‘Yours faithfully, Yours sincerely, Yours truly en Sincerely yours’ 
goed gerekend worden. Dit, omdat deze conventie in de Angelsaksische landen op 
verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, omdat deze steeds minder strikt 
wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting dient u het weglaten van de komma te laten 
passeren. 
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 19 june 2005. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘june’, zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een score 
voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van toepassing. 
Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag alleen hele 
scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De uiteindelijke score 
is daardoor altijd een even getal. 
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INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr Sheldrake. 
Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is hiervoor op zoek naar 
bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die je vorig jaar uit het asiel hebt 
gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij altijd al 
een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes experimen- 
ten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je onkosten vergoed 
krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
  London 
  WC1N3XX 
  Great Britain 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. Maak 
de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar ook 
of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld 
of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets 
(zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 

1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt mee 

te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in the 
window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells me, 
that when I come home he always sits near the door 15 minutes before I 
come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for one 
year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I would 
like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 
Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit   2 
 
Totaal   13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and a 
beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies  0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik 3 (x 2) 
Inhoud   0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal 7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the travel 
expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies  0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik 1 (x 2) 
Inhoud   0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal 2 
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500010-1-575o 

Examen VMBO-GL en TL 

2005 
 
 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen behoren twee uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer / elke opdracht staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 27 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 Je wilt naar een humoristische en vrolijke film kijken. 
 Welke film moet je dan volgens dit weekoverzicht kiezen? 

Schrijf het nummer op. 
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TEKST 2 
 

2p  2  Van welke twee overtredingen worden honkballer Danny en zijn vader beschuldigd? 
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TEKST 3 
 

 
 
 
 

Britain’s leading female rap star is nominated for six Mobo-awards at the Music Of Black 
Origin show at the London Arena tonight. 
 

 1  MS DYNAMITE may be Britain’s leading 
female rap star, but anyone expecting a hardnut 
‘gangsta girl’ is in for a surprise. The 21-year-
old makes it clear in her lyrics that she is anti 
‘gangsta culture’, drug dealers and black-on-
black violence. As for her style, she likes to 
keep things low-key, dressing simply and 
avoiding photo shoots that try to make her look 
sexy, because she feels this takes the focus 
away from her music. “I’m not interested in 
flashy material things. Fast cars and diamonds 
are not where it is at.” 

 2  In fact, Ms Dynamite, whose real name is 
Niomi Daley, seems more like a social worker 
than a pop star. So it was appropriate that she 
invited me to interview her at her former 
secondary school, Parliament Hill School, in 
North London. Within minutes, news of her 
surprise arrival spread through the school like 
wildfire. It is a compliment that local star Niomi is 
careful not to take for granted. She says: “I love 
children and I want to inspire them, I don’t think 
you can underestimate the importance of that.” 

 3  Niomi proves her point by patiently signing 
autographs and chatting to pupils, making sure 
they understand the importance of good grades. 
The visit to her school is not just some clever PR 
stunt to impress a newspaper. She seriously feels 
the responsibility to give something back to her 
young fans. She says: “I really want kids to realise 
how important it is to have an education. I am 
lucky to be where I am, but I also have exams to 
fall back on if I need them.” 

 4  Niomi has experienced the hard side of life. 
When she was two, her Jamaican dad, Eyon, left 
her Scottish mum Heather. And when she was 13, 
her mum became ill with cancer and Niomi had to 
care for her young brothers and sisters. Her mother 
recovered, but Niomi has not forgotten the 
importance of setting a good example. 

 5  Niomi still lives where she was brought up, 
although she is finding it hard to fight the demands 
of success. “It has been crazy lately. I live with my 
family, but I hardly get to see them.” Despite 
Niomi’s new-found fame, she has stayed true to 
her roots and is proud of the social and cultural 
mix of her upbringing. “I have been taught to take 
people as I find them.” 

 6  Unfortunately, Niomi can speak about racism 
from personal experience. “When I was at primary 
school, people called me names like ‘black bitch’ 
and ‘black cow’. It was weird because I never 
even thought about being a different colour from 
my mum, who is white. As a kid, I didn’t see 
colour, just people. But in a way I am glad I went 
through that because it made me stronger.” 

 7  The music being recorded by many other rap 
stars is often obsessed with sex, drugs and 
violence. But although Niomi has worked with the 
controversial rapper Eminem, such subject matter 
is not for her. This refreshing approach has not 
brought down sales. So far more than 150,000 
people have bought her album A little deeper.  

 8  Niomi says: “If I had a pound for every person 
that told me I wasn’t going to get anywhere, I’d be 
a millionaire. But all it really did was make me 
stronger. Every time they said, ‘You can’t do it,’ I 
was like, ‘OK, can you give me the mike now?’” 

 9  Back at Parliament Hill School, the kids are 
begging to talk to Niomi and they all want to be 
photographed with 
her. You don’t find 
many pop stars 
visiting their old 
school to help a 
new generation find 
its feet. But clearly, 
Ms Dynamite is not 
just any pop star. 
 
 
 The Sun 

 

MMMSSS   DDDYYYNNNAAAMMMIIITTTEEE    

TOP CLASS ACT … Niomi back at her old school 
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1p  3 Why could people be surprised by Ms Dynamite according to paragraph 1? 
A She does not look and act like a typical rap star. 
B She is not really interested in rap music in general. 
C She is the most popular rap star at the moment. 
D She pays more attention to her image than to her songs. 
 

1p  4  Wat wil Niomi volgens alinea 3 duidelijk maken aan haar fans? 
 

1p  5 Niomi noemt in alinea 5 een nadeel van haar succes. 
 Schrijf op welk nadeel dat is. 

 
1p  6 Which ‘refreshing approach’ is meant in paragraph 7? 

A Making raps about sex, drugs and violence. 
B Recording an album with rapper Eminem. 
C Selling her album at a lower price. 
D Singing about different subjects than most rappers do. 
 

1p  7 ‘If I had a pound for every person that told me I wasn’t going to get anywhere, I’d be a 
millionaire.’ (alinea 8) 

 Wat wil Niomi duidelijk maken met deze bewering? 
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TEKST 4 
 

A helping hand for dance floor casualties 
A nightclub is using drastic measures to keep clubbers safe, says John Naish 

 
 On a heavy night out, the toxic cocktail of drink, 
drugs and dancing can be overwhelming even for the 
most seasoned of nightclubbers. Many who fall ill on 
the dance floor have nowhere to turn to for fast, 
professional help. But a Liverpool nightclub is 5 

pioneering a new approach by introducing the 
country’s first in-house casualty support unit. 

 The unit, at the 3,000-capacity superclub Cream, 
is the brainchild of Dr Chris Luke, accident and 
emergency consultant at the Royal Liverpool 10 

Hospitals Trust, who says the NHS1) should not be 
expected to deal with the thousand-plus clubbing 
casualties every year. 
 While more enlightened clubs around the 
country have begun to introduce first-aid staff, Cream 15 

is the first to employ teams of specialist-trained 
nurse-practitioners, paramedics and doctors who can 
provide everything from trauma counselling to 
reanimation. 

Paramedic Phil Storr, who manages the 20 

nightclub’s casualty services, says: “Cream can 
manage any type of medical emergency in the club. 
The people who come to our medical room for help 
could be in trouble because of drugs, alcohol, or 
someone giving them a beating up in the toilets. 25 

People taking drugs can turn up feeling ill and 
anxious – freaking out. We acknowledge that and 
deal with it, rather than pretending drugs don’t 
happen. 
 At one end of the drugs spectrum it’s about 30 

counselling – at the other it’s about saving lives, 
though that is mercifully rare. We have people with 
the clinical experience to deal with that: not just 

medically, but in gaining clubbers’ confidence and 
getting them to admit they have taken something.” 35 

 Cream has certainly not been immune from 
trouble: early this year one young woman clubber 
died after taking an Ecstasy tablet. But drug 
difficulties are a small part of the workload, says 
Storr. 40 

 “With up to 3,000 people in the building, we get 
people turning up with every problem imaginable, 
though it usually involves alcohol. For example, in the 
autumn we dealt with near-hypothermic girls who 
turned up wearing hardly anything. They would not 45 

wear coats out of vanity and got frozen in the queue 
outside.” 
 Dr Luke’s initiative is spreading. Six specially 
trained nurses from his unit now work in local clubs in 
their own time, paid for by the owners. It is a bold 50 

move for proprietors to make – implicitly admitting 
that drugs feature in their clubs – but, as a recent 
survey of young clubbers revealed, 97 per cent said 
they had tried drugs and 90 per cent of them intended 
to take some that evening. Clubs can try to keep out 55 

drugs by frisking on the door, but people simply 
swallow them while queuing outside. 
 Gill Nightingale of Cream says: “Drugs are a 
fundamental part of dance culture. It would be a lie for 
anyone in our business to claim they were drug-free – 60 

because no one can stop drugs coming into a club. 
Instead we have set up systems to tackle the 
problem.” 
 Luke, who has been monitoring clubbers’ 
attendance at his hospital for the past five years, 65 

wants to see all clubs introduce highly skilled back-
up. “We see 60-70 Ecstasy cases a year, and at least 
one death, but that compares with a good many 
deaths related to alcohol. What kills people most in 
clubs is drink-related violence,” he says. “Around 16 70 

million people go clubbing every year and that is a 
massive industry. The NHS cannot afford this. It 
shouldn’t have to look after all these lifestyle 
illnesses. I want to see every club in Britain having its 
own casualty service.” 75 

 
 The Sunday Times 

 
noot 1 NHS = National Health Service 
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1p  8 ‘A nightclub is using drastic measures to keep clubbers safe’ (Zie de zin direct onder de 
titel.) 

 Wat heeft de discotheek in Liverpool volgens regels 1-7 gedaan om sneller te kunnen 
reageren bij noodgevallen? 

 
1p  9 What is said about Dr Chris Luke in lines 8-13? 

Dr Chris Luke is 
A in charge of the medical team. 
B specialised in mental treatment.  
C the inventor of the idea. 
D the manager of the club. 
 

1p  10  Welke conclusie kun je trekken, op grond van regels 14-19, als je de hulpdienst van 
Cream met die van de andere clubs vergelijkt? 
Maak de volgende zin af in de uitwerkbijlage. 
De hulpdienst van Cream ……….. 

 
1p  11 What is ‘mercifully rare’ according to Phil Storr (line 32)? 

A clubbers combining drugs with alcohol 
B doctors refusing to give advice on how to use drugs 
C people telling lies about taking drugs 
D visitors getting into a life-threatening situation 
 

1p  12 What does Phil Storr want to make clear with the example in lines 41-47? 
He wants to make clear 
A how inexperienced young clubbers actually are. 
B how strict the casualty teams have to be. 
C what kind of problems the casualty teams have to deal with. 
D what sort of risks you run when you visit a dance club. 
 

1p  13 ‘It is a bold move for proprietors to make’ (lines 50-51) 
What is meant by ‘it’? 
A allowing safe drugs at their clubs 
B avoiding any medical expenses themselves 
C employing medical staff at their clubs 
D publishing statistics about the use of drugs at their clubs 
 

1p  14 In lines 58-63 Gill Nightingale 
A accuses club owners of allowing drugs in their clubs. 
B defends the people who use drugs in nightclubs. 
C explains why club owners do not have to deny that drugs are used in their clubs. 
D wonders why some owners say that they themselves never use drugs. 
 

1p  15 What point does Dr Chris Luke make in lines 64-75? 
He thinks 
A clubs have enough experience in dealing with casualties. 
B local hospitals should make sure clubs are well-informed about drugs. 
C nightclub owners should follow Cream’s example. 
D the NHS should play a major part in solving the drug problem. 
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TEKST 5 
 

1p  16 Je bent de hele zomervakantie in Engeland. Om iets bij te verdienen wil je af en toe een 
dag op kinderen passen. 

 Op welke advertentie kun je het best reageren? 
Schrijf het nummer op dat voor de advertentie staat. 
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TEKST 6 
 

1p  17 Wat is het doel van de folder van het Department of the Environment, Transport and the 
Regions? 
Reizigers erop wijzen 
A dat bepaalde producten uit het buitenland niet gekocht en ingevoerd mogen worden. 
B dat de handel in plantaardige of dierlijke producten streng verboden is. 
C dat er over de meeste producten uit de derdewereldlanden invoerrechten betaald 

moeten worden. 
D dat plantaardige of dierlijke producten op een speciale manier vervoerd moeten 

worden. 
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TEKST 7 
 

The return of 
E.T. 
20 years young 
 
My goddaughter Tanya was about 3 or 4 
when she and her sister were taken to see 
E.T. She was thrilled to bits with it, and 
entertained me on a car journey from south 
to north London with the complete story. 
Tanya is now 22, and although she doesn’t 
have children yet, many of the other young 
adults who saw the film when they were 
kids do. It was this which prompted Steven 
Spielberg and producer Kathleen Kennedy 
to reissue a restored version of the original 
to celebrate the film’s 20th anniversary. 
 “There’s     18     that’s never 
experienced this movie on the theatre 
screen,” says Kennedy. “I now have a 5-
year-old and a 3-year-old, and Steven has 
six kids. We all looked at the movie 
together in a small theatre, and it was 
incredible to watch their reactions. It played 
to them with the same enthusiasm as it did 
to kids of that age 20 years ago.” 
 “I never wanted to make a follow up to 
E.T.,” adds Spielberg. “But I thought it 
would be     19     to present a restored 
version of the film on the 20th anniversary, 
to please the perfectionist inside myself. 
For example, I always wanted to fix E.T.’s 
run at the beginning of the film, because he 

was simply an outline of E.T. on a rail with 
his heartlight moving through the weeds.” 
In the restored version, using digital 
technology, Spielberg’s technical team 
have found a way of showing the puppet 
E.T. actually running. The restoration also 
gave him an opportunity to put back a few 
scenes that     20    . One is a bathtub 
sequence between E.T. and Elliott, the little 
boy. Another is part of the Halloween 
sequence, which Spielberg claims 
“includes one of Drew Barrymore’s best 
moments.” He was also able to do 
something he’d wanted to do for ages, 
which is remove the guns from the hands 
of the agents in the exciting chase 
sequence towards the end. 
 “It bothered me more after my son Max 
was born in 1985, when I began to take the 
world more seriously,” he says, “I began to 
feel that guns were inappropriate to have in 
the movie, and this was     21    .” 
 Although the movie’s been on 
television many times, when I saw the 
enhanced version the other day it was the 
first time I’d seen it since it first came out, 
and I was struck by how magical, funny 
and touching     22    . It gave us 
unforgettable images, like Elliott and E.T.’s 
bicycle flight as they cross the face of the 
moon, and a catchphrase I still hear people 
using: ‘E.T. phone home.’ It also created a 
remarkably expressive and endearing hero 
in E.T. himself. The first time I saw the film, 
in the scene where E.T. appears to be 
dying, tears were streaming down my face. 
‘This is ridiculous’, I thought. ‘I’m crying 
    23    ‘. But I was still crying. 

 
The Sunday Times 
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Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p  18  
A a large group of elderly people 
B a small number of children 
C a whole new generation 
D hardly anyone left 
 

1p  19  
A easy 
B great 
C profitable 
D unwise 
 

1p  20  
A had been cut 
B had been made recently 
C were hard to shoot 
D were rejected by the public 
E were unfit for children 
 

1p  21  
A a chance to use them again 
B a way to ignore that idea 
C an opportunity to get rid of them 
D the time to put some more action into the movie 
 

1p  22  
A it could have been 
B it still is 
C it used to be 
 

1p  23  
A about a nasty character 
B about something funny 
C over a bad movie 
D over a rubber puppet 
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TEKST 8 
 

Student may be 
charged for smelly 
hair 5 

 
 

HALIFAX, Canada – A Halifax-area teenager may face criminal charges for wearing 
Dippity Do hair gel and Aqua Velva deodorant to school after his teacher complained 
about his ‘fragrant abuse’ of the school’s no-scent policy. 
 Gary Falkenham, 17, has been suspended twice from Duncan MacMillan High School 
in Sheet Harbour, Nova Scotia, for violating the school’s strict policy banning perfumes, 5 

aftershaves and scented hairsprays and deodorants. Last month, he was forced to stay 
home for two days. His latest violation led his teacher, Tanya MacDonald (who is 
asthmatic) to launch a formal complaint with the police. “If her reaction was severe 
enough you could actually even look at a possible assault charge2),” Constable Scott 
Manning said. 10 

 The school’s strict policy is designed to prevent scented products from bothering 
sensitive students and staff, including those with allergies and asthma. “It’s a touchy 
area,” Manning said. “You can’t let your teachers become ill because of it, but it’s also a 
difficult thing to prove and a lot of kids, I think, don’t see the seriousness of it.” 
 Meanwhile, Gary’s mother, Shelley Falkenham, thinks calling police over the breaking 15 

of a scent rule is ridiculous. “The boy cares about his hygiene and he’s being punished for 
it.” She was called to the police station last month to discuss a complaint filed against her 
son because of his smell. “I just looked at the police officer and said: ‘Are you serious?’” 
 The formal policy was brought in at the start of this year after two years of trying in 
vain to get the 275 students at the rural school to follow the rules willingly, said Paulette 20 

Tate, the vice-principal. A student caught wearing smelly deodorant or other body 
products is given a warning the first two times and sent to wash off the offending 
fragrance. A third violation results in a suspension from school. As many as 10 students 
have been suspended this year, Tate said. 
 The majority of schools around Halifax have some sort of scent policy, joining public 25 

buildings and a growing number of private companies that are banning strong smells in 
the city. A few schools in Ontario have joined the crusade as well. A school in Stratford, 
Ontario, has a ban on scented products, and Peel District School Board, one of Canada’s 
largest, has run awareness campaigns that tell students: “No scents is good sense.” 
 

Halifax Daily News 
 
 
 
 
 
 
 

noot 2 assault charge (a legal term): if somebody is ‘charged with assault’ it means he is accused of 
having attacked a person violently 
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1p  24 What made Tanya MacDonald (line 7) launch a complaint with the police? 
A One of her students had threatened to beat her up. 
B One of her students had used perfumed products. 
C She wanted to force the school board to take action against smelly students. 
D She wanted to stop the trade in imitation perfumes at her school. 
 

1p  25 From lines 15-18 you can conclude that Gary’s mother finds it hard to believe that 
A people make such a fuss about scent. 
B someone actually complained that her son did not wash properly. 
C the police accused her of encouraging her son’s behaviour. 
D the police refuse to listen to her arguments. 
 

1p  26 Paulette Tate geeft in regel 19 en 20 aan dat men er niet in geslaagd is de studenten te 
laten meewerken. 

 In welke regel in alinea 1 tot en met 3 (regels 1-14) wordt al eerder een reden 
genoemd waarom studenten niet meewerken? 
Schrijf het regelnummer op. 

 
1p  27 What becomes clear from lines 25-29 about the scent problem? 

A It is not only schools that have to deal with the scent issue. 
B Many students have asked for clearer regulations on the use of scented products. 
C Most schools have decided to introduce an even stricter scent policy than before. 
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TEKST 9 
 

2p  28 Je wilt meedoen aan een prijsvraag uit het blad Sugar. Je weet dat het antwoord op de 
prijsvraag B (The Oscars) is. Samen met het antwoord op de prijsvraag moet je nog meer 
opsturen. 

 Geef voor elk van de onderstaande dingen aan of je het wel moet meesturen of niet. 
Omcirkel in de uitwerkbijlage ‘wel’ of ‘niet’. 
1 een handtekening van een ouder/voogd als je jonger dan 18 bent 
2 een originele slagzin 
3 een streepjescode van een flesje ‘Fanta’ 
4 je persoonlijke gegevens 

 

 
So, who would you take on this trip of a lifetime? 

Better start choosing, ’cause your mates will be 

queuing up to bag this top prize! We’ve got 

together with ‘Fanta’ to offer one lucky reader the 

chance to take their best mate to Hollywood, LA. 

How glam is that? 

 Yep, this is your chance to be treated like a 

movie star and visit all the top sights, including 

Universal Studios, and stay in a top hotel. It’ll be 

so much fun, you won’t want to come home. 

Here’s what you’ll get… 
 
Totally top prize 

You and your best mate (one of 

you must be aged 16 or over) will 

be whisked off to LA before 

Christmas for a whole five nights and four days of ‘Fanta’ 

fun, complete with £500 spending money each for some 

serious shopping! You’ll also get day passes for Universal 

Studios, a grand tour of LA’s celeb homes, and tickets to 

the latest Hollywood blockbuster movie at the world 

famous Mann’s 

Chinese Theatre. 

Phew, what a 

prize, eh? 

 Even better, 

you’ll get to stay in 

a swanky hotel on 

Hollywood 

Boulevard with all 

flights, transfers, 

and meals 

included. Life 

doesn’t get more 

Hollywood than 

that darling! 
 
How to win 
You’d be barmy to miss out on this fab ‘Fanta’ prize, so 

here’s what to do… Pop your name, age, address and 

phone number on a postcard with the answer to this 

simple question: 
 
What are Hollywood’s Academy Awards better known 
as? 
a)  The Olivers 
b)  The Oscars 
c)  The Bills 
If you’re under 18, get a parent/guardian to print their 

name and sign the postie, then whiz it off to us at: 
Sugar/‘Fanta’ Comp, PO Box 2812, London W1A 5LN, 

before June 10, 2005. 

Good luck! 

 

 
Share the fun 
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TEKST 10 
 

1p  29 Welk probleem ondervond briefschrijfster Angie D. tijdens een vliegreis? 
A Ze had een medepassagier die steeds maar met haar wilde praten. 
B Ze kon zich nauwelijks bewegen omdat er te weinig beenruimte was. 
C Ze slaagde er niet in een zitplaats naast haar vriend te krijgen. 
D Ze voelde zich bedreigd door het agressieve gedrag van een andere passagier. 
 

1p  30 ‘leaving your fellow passenger thoroughly bewildered’ (laatste zin van het antwoord) 
Waardoor zal dit gevoel bij deze medepassagier veroorzaakt worden? 
Door het feit dat 
A je in perfect Engels duidelijk maakt dat je die taal niet spreekt. 
B je op school het vak Engels nooit hebt gehad. 
C je weigert om een woord Engels te spreken. 
D je zonder te reageren gewoon doorgaat met lezen. 
 
 

 
 
SKY LARKS 
 How do you deter a neighbour on an aeroplane 
from blabbering to you for the duration of the flight? 
I was recently on a flight with my boyfriend and a 
stranger was the third passenger in our group of 
seats. Even though we were both reading our books, 
he insisted on starting up the conversation again and 
again. Bearing in mind that there is only 20cm 
between oneself and one’s neighbour, how should 
one stop this inconsiderate behaviour without getting 
physical or being rude? Please note that buying a 
first-class ticket is not an option. 

Angie D., London W11 
 
Smile rather too intensely and say: “I’m terribly 
sorry, I don’t speak English.” If he continues, say: 
“No, no let me stop you there. I just can’t 
understand a single word. I’m terribly sorry. 
I should have paid more attention at school.” You 
can return to reading your book in peace, leaving 
your fellow passenger thoroughly bewildered and 
probably not a little disturbed about his mental 
balance. 
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TEKST 11 SCHRIJFOPDRACHT BIJ:  WIN! FOUR FAB DAYS IN LA! 
 
 
Inleiding 
Van een Engelse vriend/vriendin bij jou uit de buurt heb je het blad Sugar gekregen. 
Daarin zie je de Sugar/’Fanta’ -prijsvraag staan (zie tekst 9) waarmee je een reis naar 
Hollywood kunt winnen! Het lijkt je geweldig om een keer naar Hollywood te gaan, want je 
bent dol op alles wat met films te maken heeft. Beroemde filmsterren ontmoeten lijkt je 
helemaal superleuk! Als je de trip wint, neem je natuurlijk je Engelse vriend/vriendin mee, 
want je bent door hem/haar aan deze prijsvraag gekomen.  
Wel vraag jij je af, of je ook mee kunt doen als je geen inwoner van Groot-Brittannië bent. 
Je besluit meteen een briefje te schrijven aan de redactie van Sugar om je vraag voor te 
leggen. Misschien kan Sugar een reactie naar jouw e-mailadres sturen omdat het 
antwoord op de prijsvraag binnen twee weken binnen moet zijn.  
Het adres van Sugar/‘Fanta’ Company is: 
PO Box 2812  
London  
W1A 5LN 
Great Britain 
 

13p   Opdracht 
Schrijf de brief (in het Engels!) in uitwerkbijlage 2. Maak gebruik van de informatie uit 
bovenstaande inleiding bij het uitwerken van de volgende punten: 
• Vermeld hoe je aan het blad ‘Sugar’ gekomen bent en 
• verwijs naar / vertel iets over de prijsvraag. 
• Informeer naar de mogelijkheid om vanuit Nederland mee te doen. 
• Maak duidelijk waarom je zo graag naar Hollywood wilt. 
• Vertel wie je mee zou willen nemen en 
• waarom. 
• Vraag om een snel antwoord naar je e-mail (bijvoorbeeld: naam@hotmail.com) en 
• leg uit waarom je dat wilt. 
• Schrijf een passende slotzin.  
 

Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Sugar/’Fanta’, de datum, de aanhef en de afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met voorbeelden van conventies.) 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen 
niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels gebruikt hebt, maar 
ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of je alle (9) elementen 
van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar let 
op het aantal woorden. 
 
Succes! 
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VOORBEELDEN VAN CONVENTIES VOOR EEN ‘FORMELE BRIEF’  
(LET OP: OOK ANDERE UITWERKINGEN ZIJN MOGELIJK!) 
 
 
[adres afzender (je eigen adres!)] bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
[datum (van vandaag)] 
27 May 2005 
27th May 2005  
May 27, 2005 
May 27th 2005 
 
 
[adres geadresseerde] 
Sugar/‘Fanta’ Company 
PO Box 2812 
London 
W1A 5LN 
Great Britain 
 
 

einde  500010-1-575o* 
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Uitwerkbijlage 2 VMBO-GL en TL 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 

 SCHRIJFVAARDIGHEID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maak schrijfopdracht 11 in deze uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Pagina: 1445Voor 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).



500010-1-575u2 2 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

Pagina: 1446Voor 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).



500010-1-575u2 3 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 
 
 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Pagina: 1447Voor 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).



500010-1-575u2 4 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

 500010-1-575u2* 

Pagina: 1448Voor 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).



500010-1-575u1 

Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
 
Maak schrijfopdracht 11 in uitwerkbijlage 2. 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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. 
 
 
TEKSTEN 1 EN 2 
 

 1 nummer ...................................................................................................................................  
 

 2 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
 
TEKST 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 5 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 6 A B C D 
 

 7 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 4 
 

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

 9 A B C D 
 

 10 De hulpdienst van Cream ........................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 

A B C D  A B C D X BXA 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 
 
 
TEKSTEN 5 EN 6 
 

 16 nummer ...................................................................................................................................  
 

 17 A B C D 
 
 
TEKST 7 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D E 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C 
 

 23 A B C D 
 
 
TEKST 8 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26 regel ........................................................................................................................................  
 

 27 A B C 
 
 
TEKSTEN 9 EN 10 
 

 28 1 wel niet meesturen 
2 wel niet meesturen 
3 wel niet meesturen 
4 wel niet meesturen 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C D 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en 
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, 
de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het 
centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere 

kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van 
iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de 
getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. 
Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

500010-1-575c 
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 

3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 

3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het 
gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft 
dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij daardoor 
de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het beoordelingsmodel bij 
die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en 
beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is 
niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt 
bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere 
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting 
van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd gezag 
gegeven regels. 

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Engels GL en TL kunnen maximaal 45 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor het vak Engels GL en TL zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling blijkt dat 

het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is gebruikt, 
worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen rekening gehouden. 
3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidopdrachten worden 4 beoordelingscategorieën 

onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud en communicatieve effectiviteit, elk 
voorzien van een percentage van de scorepunten. 

 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
TEKSTEN 1 EN 2 || 
 

 1 maximumscore 1 
(nummer) 3 (Irreconcilable Differences) 
 

 2 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 
• Hij heeft (18 maanden / heel lang) gespijbeld (van school) 1 
• Hij heeft gelogen over zijn leeftijd / deed zich jonger voor dan hij was 1 
 
Opmerking 
Als een leerling schrijft dat hij zich ‘ouder’ (i.p.v. ‘jonger’) voordeed, geen punt 
toekennen. 
 
 
TEKST 3  || 
 

 3 A 
 

 4 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Dat het belangrijk is een diploma te halen / een goede opleiding te hebben. / Goede 
cijfers zijn belangrijk. 

 
 5 maximumscore 1 

één van de antwoorden met de volgende strekking: 
 Ze ziet haar familie nauwelijks meer. 
 Ze vindt het moeilijk om aan alle verwachtingen/eisen te voldoen. 

 
 6 D 
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Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 (Dat ze zo ver gekomen is ondanks het feit) dat niemand in haar geloofde (en dat ze 
nu toch succes heeft.) / Dat het goed is dat ze haar eigen weg heeft gekozen/niet 
naar anderen heeft geluisterd. / Veel mensen dachten dat ze het niet zou maken. 

 
 
TEKST 4  || 
 

 8 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Ze hebben (hun eigen) een eerstehulppost/medisch team (in de nachtclub) 
opgericht. 

 
 9 C 

 
 10 maximumscore 1 

een aanvulling met de volgende strekking: 
 is (veel) professioneler/uitgebreider/gespecialiseerder/beter 

 
 11 D 

 
 12 C 

 
 13 C 

 
 14 C 

 
 15 C 

 
 
TEKSTEN 5 EN 6 || 
 

 16 maximumscore 1 
5 (Tinies) 
 

 17 A 
 
 
TEKST 7  || 
 

 18 C 
 

 19 B 
 

 20 A 
 

 21 C 
 

 22 B 
 

 23 D 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 8  || 
 

 24 B 
 

 25 A 
 

 26 maximumscore 1 
regel 14 / a lot of kids, I think, don’t see the seriousness of it 
 

 27 A 
 
 

TEKSTEN 9 EN 10 || 
 

 28 maximumscore 2 
1 wel (meesturen) 
2 niet (meesturen) 
3 niet (meesturen) 
4 wel (meesturen) 
 
Indien vier beweringen juist 2 
Indien drie beweringen juist 1 
Indien twee of minder beweringen juist 0 
 
Opmerking 
Als de leerling het foute antwoord doorstreept in plaats van het goede te omcirkelen, 
dient u dit goed te rekenen. 
 

 29 A 
 

 30 A 
 
 
TEKST 11  SCHRIJFOPDRACHT || 
 

 31-34 maximumscore 13 
(zie beoordelingsvoorschrift) 
 
Inhoudselementen: 
1 vermelden hoe je aan het blad 

gekomen bent en  
2 verwijzen naar de prijsvraag  
3 informeren naar de mogelijkheid 

vanuit Nederland mee te doen 
4 affiniteit met films en filmsterren 

uitdrukken  

5 reisgeno(o)t(e) vermelden en 
6 reden voor keuze voor vriend(in) 

geven 
7 vragen om een snel antwoord naar 

opgegeven e-mail adres en 
8 uitleggen waarom 
9 passende slotzin 

 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het program- 
ma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de opdracht bij 
tekst 11 (de schrijfopdracht) achter de vraagnummers 31, 32, 33 en 34. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar de Citogroep.
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BEOORDELINGSVOORSCHRIFT 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 
 

Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
− het juist vermelden van adressen, 

datum, aanhef, slotgroet en naam. 
Beoordeel taalfouten in de uitwerking van 
de conventies bij taalgebruik. 

 
0 ft 1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters 
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en 
woordgebruik meestal ernstiger/storender 
dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is maatgevend 
voor het gewicht van de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de moeite’. 

 
goed 4pt 
redelijk 3pt 
matig 2pt 
zwak 1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score met 2 
 
(De uiteindelijke score is 
hier dus altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele taalfouten, 
in de uitwerking is terug te vinden. (Zie 
het overzicht van inhoudselementen in 
het beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
9 elementen  2pt 
8 elementen 1pt 
7 of minder 0pt 
 

Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer gericht 

schrijft, dus echt communiceert en 
niet ‘slechts’ de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt voor een 
samenhangend en goed lopend 
geheel, o.m. door correct gebruik van 
verbindende en verwijzende woorden 
en door te zorgen voor een correcte 
indeling in alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-toen-
stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op taalfouten. 
 

 
goed 2pt 
redelijk 1pt 
matig/zwak 0pt 
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RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELING SCHRIJFOPDRACHT TEKST 11 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. N.B. het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-

voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam en het nummer van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting moeten ‘Yours faithfully, Yours sincerely, Yours truly en Sincerely yours’ 
goed gerekend worden. Dit, omdat deze conventie in de Angelsaksische landen op 
verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, omdat deze steeds minder strikt 
wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting dient u het weglaten van de komma te laten 
passeren. 
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 27 may 2005. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘may’, zonder hoofdletter, tot de spelfouten. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie d.w.z. hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin. Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een score 
voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van toepassing. 
Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt. U mag alleen hele 
scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De uiteindelijke score 
is daardoor altijd een even getal. 
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INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is. Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt. Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de 
indeling op een andere manier duidelijk is, bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen, 
dan dient u de alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria, zoals meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen. Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of minimaliseert, 
dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr Sheldrake. 
Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is hiervoor op zoek naar 
bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die je vorig jaar uit het asiel hebt 
gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij altijd al 
een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes experimen- 
ten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je onkosten vergoed 
krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
  London 
  WC1N3XX 
  Great Britain 
 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. Maak 
de brief eerst in het klad. 
− Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
− wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
− Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
− Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
− hoe lang je hem al hebt. 
− Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
− Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
− onkosten. 
 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar ook 
of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld 
of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets 
(zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt mee 

te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 
 

 
5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in the 
window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells me, 
that when I come home he always sits near the door 15 minutes before I 
come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for one 
year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I would 
like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 
Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit   2 
 
Totaal   13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and a 
beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies  0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik 3 (x 2) 
Inhoud   0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal 7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the travel 
expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies  0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik 1 (x 2) 
Inhoud   0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal 2 
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Examen VMBO-GL en TL 

2005 
 
 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 
Maak de schrijfopdracht in uitwerkbijlage 2. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

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 In Wales is er elk jaar een prijs voor de 'mooiste tuin bij een openbaar gebouw'. 
 Wat is er volgens dit artikel bijzonder aan de winnaars van deze prijs? 

 
 

Jailhouse 
rockery 
 
TWO inmates, Ray Simmons 
and Adrian Day, both 42, 
have won a top prize for their 
prison garden – beating 
officers from a local police 
station. 

 
The team won first prize for 

the “best garden at a public 
building” in the annual ‘Wales in 
Bloom contest’ – beating 
officers from Usk police station 
in Gwent into second place. 
 Contest judges needed 
visitor passes to get inside. 
 Ray, serving 12 months for 
threats to kill, said: “It made a 
nice change from sewing mail 
bags.” 
 And Adrian, jailed for two-
and-a-half years for violence 
offences, said: “I might take up 
gardening when I’m out next 
month.” 
 Duty governor David 
Richards said: “We are all 
delighted. The displays give all 
the staff a lift when they come 
to work as well as the 
prisoners.” 
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TEKST 2 
 

2p  2 Hieronder staan vier beweringen over de ‘Pet ID’. 
 Omcirkel in de uitwerkbijlage of de beweringen ‘juist’ of ‘onjuist’ zijn, volgens de folder. 

1 Er wordt zonder verdoving een chip bij het huisdier ingebracht. 
2 Je kunt ermee bewijzen dat je de eigenaar bent van een huisdier. 
3 Vermiste huisdieren worden ermee binnen 24 uur opgespoord. 
4 De dierenbescherming heeft bezwaar tegen het gebruik van microchips bij dieren. 
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TEKST 3 
 

1p  3 Voor wie zijn de boeken van Letts bedoeld volgens de advertentie? 
A voor leerlingen die zich goed willen voorbereiden op hun examen 
B voor leraren die behoefte hebben aan kant en klare proefwerken 
C voor ouders die hun kinderen willen helpen bij hun huiswerk 
D voor scholen die hun bibliotheek willen uitbreiden 
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TEKST 4 
 

1p  4 Anne Friday kreeg door het kantongerecht £350 als compensatie toegewezen. 
 Waarvoor kreeg zij deze compensatie? 
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TEKST 5 
 

And here’s one that was stolen earlier 
 
You can pick up real bargains at police auctions, but only if you have a careful look before you start buying, 
says Portia Colwell 

 
More than 130,000 bikes are stolen every year in Britain and a fair proportion end up at police auctions 

 
“What’s wrong with this bike?” asked Anthony 
Green, the porter at General Auctions in 
London, patiently holding a green mountain 
bike while I studied it. “I don’t know,” I 
answered. To me it looked a bargain, especially 5 

for £20. “Well, it doesn’t have any gears,” came 
the reply. “So you wouldn’t get very far, love.” 
 Clearly, it wouldn’t be easy to cycle away 
with a bargain. But with more than 131,250 
bicycles a year stolen nationwide, it seemed 10 

futile to buy a brand-new bike for £100 only for 
it to be taken within the first week. 
 I had come to the police auction in the hope 
of cycling away on something that wouldn’t 
shout “take me!” every time I left it tied up in 15 

the street. Funny, really, since nearly all the 
bikes I was viewing were probably stolen 
machines which the police had been unable to 
give back to their owners. 
 After an hour of sorting through the frames, 20 

some of which were missing chains, seats, 
gears or, in one case, wheels, it was clear that 
some of my choices were duds. “The problem,” 
said Green, who has been holding up bikes at 
auctions for ten years, “is that you have to get 25 

the bicycles out and view them properly 
otherwise you could end up buying a bike which 
costs more to repair than to buy brand new.” 

 With help from Anthony Green I managed 
to find five bikes to bid1) for that were 30 

roadworthy and worth less than £50. But it was 
a different story when the bidding began. Some 
of the children’s bikes went for as little as £2 
   9    every bike I had selected sold for double 
the amount I intended to pay. 35 

 Then a red mountain bike which I hadn’t 
spotted previously was held up and for some 
inexplicable reason I stuck my hand up, only for 
the auctioneer to turn to me seconds later while 
banging his gavel, shouting: “Lot 49 is yours for 40 

£45.” 
 A sinking feeling swept over me at the 
thought that I could have bought a useless 
metal frame. But it could have been worse. 
While the frame was heavy and cumbersome, 45 

the back wheel slightly buckled and the brakes 
not brilliant, the gears, chains and wheels were 
intact and it was rideable. 
 However, my hopes for a fit future, cycling 
daily to work, were short-lived. Two weeks after 50 

I bought it, my bike was stolen outside a tube 
station, still bearing its lot number and tag. 
Nicked, sold and nicked again. The eternal 
wheel of life in the big city. 
 
The Times 

 
noot 1  to bid = een bod uitbrengen (op een veiling) 
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1p  5 “What’s wrong with this bike?” (line 1) 
Why does Anthony Green ask Portia Colwell (the writer) this question, according to 
lines 1-6? 
A He does not believe that the bike is being sold at such a low price. 
B He does not understand why Portia cannot make a decision. 
C He wants to show Portia that the bike is incomplete. 
D He would like to know why Portia is studying the bike so thoroughly. 
 

1p  6 ‘Clearly, it wouldn’t be easy to cycle away with a bargain.’ (lines 8-9) 
Why was that? 
A There were far too many second-hand bikes to choose from. 
B You have to know what to check when buying a second-hand bike. 
C You have to react fast to make a good deal. 
 

1p  7  Waarom lijkt het Portia op grond van regels 13 tot en met 19 onlogisch om juist op 
deze veiling een fiets te kopen die niet snel gestolen zal worden? 

 
1p  8 What does Anthony Green explain in lines 20-28? 

He explains that 
A auctioneers do not have the time to inspect all the bikes up for sale. 
B buyers are not allowed to check the bikes in great detail before the auction.  
C you can only really judge the value of a bike by examining it closely. 
D you need the help of an expert to determine the technical condition of a bike. 
 

1p  9 Kies uit de gegeven mogelijkheden het woord dat het beste past op de open plek in 
regel 34. 
A because 
B but 
C since 
D when 
 

1p  10 Which of the following happened at the auction according to lines 36-41? 
A Portia suddenly bought a bike she had not selected beforehand. 
B The auctioneer got rather angry with the writer for bidding incorrectly. 
C The auctioneer sold a bike to the wrong person by mistake. 
D The prices at which the children’s bikes were sold made the other bikes more 

expensive. 
 

1p  11 ‘A sinking feeling swept over me’ (regel 42) 
 Waarom kreeg Portia het plotseling benauwd volgens regels 42-48? 

 
1p  12 Why does Portia add: ‘… still bearing its lot number and tag’ (line 52)? 

She wants 
A to explain why it is not wise to leave any identification on your bike. 
B to make clear that some bikes are stolen so much sooner than others. 
C to stress the fact that her bike was stolen again almost immediately. 
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TEKST 6 
 

1p  13 Hieronder staan recensies van nieuw uitgebrachte cd’s. 
 Welke muziek wordt beschreven als ‘volkomen uit de tijd’ en ‘ouderwets’? 

Schrijf de naam van de cd op. 
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TEKST 7 
 

1p  14 De Europese Commissie is van plan tabaksreclame te verbieden. Vijf jongeren geven hier 
hun mening over. 
Wie is tegen het verbieden van tabaksreclame? 
A Christopher Mitchinson. 
B Hannah Denison. 
C Wendy Pearson. 
D David Parrett. 
E Amy Crabtree. 
 
 

Should tobacco ads be banned? 
 
THE EUROPEAN Commission has 
proposed a total ban on all advertising and 
promotion of tobacco. 

Smoking kills 300 people a day in the 
UK and most smokers start when they are 
children. 

We asked readers for their views on 
smoking and whether they thought the 
government should be supporting the call 
to ban tobacco advertising. 

 
Christopher Mitchinson, 12, of 
Newcastle: “I have joined Smokebusters 
North East. It is for 8-14-year-olds. Most 
people start smoking at that age, then get 
the habit for life.” 

It annoys Christopher when he sees 
advertising hoardings at sports grounds 
promoting tobacco. “I think that’s a bit daft 
when you see all those fit people running 
around the pitch and they are promoted to 
smoke.” 

YOUR VIEWS ON THE NEWS 

Hannah Denison, 14, of South 
Humberside: “People are influenced by 
advertising. I think we should support the 
ban. A small number of my friends smoke 
because they think it’s big. It’s wrong. It’s 
bad for you. I think it should be banned in 
public places.” 

Wendy Pearson, 15, of Skegness: “I have 
a couple of friends that smoke because 
their family do or friends do. It’s pressure 
from other people. The adverts just 
influence which brand people smoke, not 
whether they smoke. It’s up to the 
individual whether they take any notice.” 
Wendy disagrees with the European 
Commission because she believes 
responsibility lies with the individual. 
 
David Parrett, 12, of Surrey: “Smoking 
reduces your life span and it’s a waste of 
money. All of my friends are against it. 
Young people smoke because they think it 
looks like the in thing to do. I think they 
are silly.” 

David is all for a total ban on tobacco 
advertising. 

 
Amy Crabtree, 13, of Kent: “Smoking is 
awful. I travel to school by train and when 
we get on, it is packed with schoolchildren 
and it’s normally just the seats in the 
smoking compartments that are left. It’s 
covered in cigarette butts and really 
smokey. You go in there and keel over 
with the smell. Your clothes all stink of 
it!” 
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TEKST 8 
 

 
A trip abroad can provide a welcome opportunity to 

reassess your life. Jane Knight talks to people whose 
holidays sparked a new future 

 
‘The Africa bug 
had got me’ 

 
Louise Counsell, 43, exchanged her 
Mercedes, a designer wardrobe and her 
high-flying job as a sales and marketing 
director for khaki shorts and work in an 
African bush camp. 
‘Five years ago I went on a 12-night safari to 
south Luangwa in Zambia and was    15    
the raw wilderness of Africa, the colours, the 
sunsets and the animals. When I came back, 
I was driving to work along the M25 and 
thought ‘What am I doing here?’ I was 
playing cards one night with a friend and 
I told her how much I missed Africa. She told 
me to go back. I said I would if I won the 
game of cards, which I did. 
 Within a week I had    16    my job. It 
wasn’t that I hated my work, but the Africa 
bug had got me. I wrote off to the main 
African travel companies and got an 
interview for a job as a caterer at a bush 

camp in south Luangwa, where I worked for 
two years before taking my guide’s exam and 
then managing my own camp. 
 In my third year there I got pregnant – 
I now have a half-Zambian son called Henry. 
Winter here is the rainy season there, so 
then I come back with Henry and    17    a 
few comforts we don’t have in Africa, such as 
television, though I do have electricity in the 
village where I live. I’m going back this year 
to set up a trendy cafe called the Camel 
House in the bush, where we’ll sell 
cappuccinos and cocktails to tourists. 
 There is a problem with malaria though; 
one year, I had it three times and Henry has 
had it once. 
 I will have to move back to the UK at 
some stage to educate Henry but for the 
moment     18   . If I hadn’t gone on that 
holiday, I would quite likely still be in England 
and probably on that same career path.’ 

 
‘People say I’m mad but I’m living the life’ 

 
City trader Paul Richardson, 39, fell in 
love with Spanish culture on a flamenco 
dance holiday in Granada. Now he has 
ditched his job, is in his final year of a 
Spanish degree and is considering a 
move to Spain. 
‘I took up flamenco when I was working as an 
equity sales trader in the City as something 
to keep me fit and stop me going out drinking 
so much. Then I went on a dance holiday to 
Granada - it was a week-long fiesta and 
because it was raining we ended up dancing 
sevillanas (an easier variation of flamenco) 
all the time. 
    19    I came back I knew I wanted to 
live in Spain. I started saving, then quit my 
job and went to Granada to do a two-month 
flamenco course. When that was over 
I started a four-year degree in Spanish and 

archaeology in London and    20    my 
studies by working on the marketing side of 
Danceholidays.com, with whom I went to 
Spain in the first place. I got to live in 
Extremadura where I completed my third 
year. 
 I will graduate in June, am now fluent in 
Spanish and have kept up my flamenco. 
I might decide to move to Spain. When 
I dance sevillanas out there now, people 
come up and shake my hand, but my pure 
flamenco isn’t so good. Besides, I have blond 
hair and blue eyes so I will never have the 
look. 
 People have asked if it isn’t    21    to 
ditch a great job just for a hobby and 
sometimes I do have nightmares, particularly 
when money is tight. But at the same time, 
I know I am living the life.’ The Observer 
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Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p  15  
A disappointed with 
B frightened by 
C inspired by 
D reminded of 
 

1p  16  
A become sick of 
B lost 
C quit 
D reorganised 
 

1p  17  
A avoid 
B buy 
C enjoy 
D miss 
 

1p  18  
A I can’t decide 
B I haven’t a clue 
C I need a break 
D I’m staying  
 

1p  19  
A Because  
B By the time 
C Unless 
D Until 
E Whenever 
 

1p  20  
A financed 
B interrupted 
C neglected 
D took up 
 

1p  21  
A advisable 
B foolish 
C illegal 
D logical 
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TEKST 9 
 

1p  22 “That would definitely be the past tense!” (Laatste zin) 
Waarom geeft Sarah dit antwoord? 
A Ze heeft haar Frans niet goed geleerd. 
B Ze wil haar oma een beetje plagen. 
C Ze wil een goede indruk maken op haar oma. 
 
Dear f-mail, 
Sarah was doing her homework 
when her grandmother came 
along. “What are you studying?” 
the grandmother asked. 
“French,” Sarah replied. “Now, 
if I say in French ‘I’m very 
beautiful’ which tense would it 
be?” quizzed the grandmother, 
testing Sarah. 
“That would definitely be the 
past tense!”, Sarah answered. 
Katie Smith, via e-mail 
 
 
TEKST 10 
 

1p  23 In haar antwoord op deze ingezonden brief wijst Peggy de briefschrijfster op een risico. 
 Wat houdt het risico in? 

 

peggy 
 

Destroyed book 
 
I loaned a hardcover book in mint 
condition to a friend’s 12-year-old 
daughter a year ago and just got it back – 
the binding broken and the inside cover 
defaced with Magic Marker. I love my 
books and I'm really upset – should I say 
something to my friend? 
 
A 12-year-old should know better than to 

deface property, yet she is still young enough for you to grant her some latitude. 
If you’re sure you could communicate with your friend in a constructive manner, 
then go ahead. You could show the book and mention your disappointment, but 
be careful not to criticise her child. She might offer to buy you a new book – it’s 
your call whether to accept. Do keep in mind, though, that a friendship could be 
bruised along with a book. Books are fantastic, but so are friends. 
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TEKST 11 
 

2p  24 In de Amerikaanse staat Colorado heeft men maatregelen genomen om af te komen van 
beren die vaak in woonwijken rondscharrelen. 

 Schrijf op uit welke twee onderdelen deze maatregelen bestaan. 
 
 

 
A wild bear takes a rest in a 
backyard in Boulder, Colorado, 
after wandering into town in 
search of food. 
An increasing number of the 
brown bears have been straying 
near homes in the state this year, 
partly because the hot, dry 
summer has reduced their 
natural food supplies of acorns 
and berries, but also because 
more homes have been built 
close to forest and wilderness 
areas (Grace Bradberry writes). 
Colorado has a two-strikes and-
you’re-out policy on naughty 
bears who look for food too 
close to houses. The first time, 
they are tagged and removed. 
And then, any tagged bear that 
returns to a residential area is 
shot if caught. Last year six 
were shot. This year’s reported 

total is 25. Few human injuries 
have been reported, although 
residents are becoming unnerved 
by the visitors eating from 
dustbins, dog dishes and 
kitchens. One woman was 
canning food in her home when 
a bear walked in through the 
open door. 
In the chic ski resort of Aspen, 
bears have wandered along Main 
Street, poking into dustbins like 
down-and-outs. 
This first-time visitor to Boulder 
finally dozed off beside a garden 
pool as wildlife officials kept 
watch. 
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TEKST 12 
 
 
 

Maths genius 
won’t go back 
 
 
 
 
 
 
 
 The teenage maths whiz kid, Sufiah 
Yusof, who ran away from St Hilda’s 
College (part of Oxford University) this 
summer, is refusing to go back until she 
turns 18. 5 

 The 15-year-old student, who took up 
her place at Oxford at 13, has told her 
tutor that she will only go back to St 
Hilda’s when she has reached the formal 
age for it. 10 

 It is believed that she has also turned 
her back on her family life, which she 
bitterly described as a “living hell”, and 
plans to remain with her host family on 
the south coast. She was placed with 15 

them by social services in Bournemouth, 
where she fled in June after finishing the 
third year of a four-year masters course 
in maths. Police tracked down the 
teenage genius to the popular seaside 20 

resort through e-mail messages she was 
sending from an internet cafe. 
 Last week it emerged that Sufiah had 
written to St Hilda’s to accept a place in 
a few years’ time. “She’s taking a bit of 25 

time out and she’ll come back when 
she’s 18,” said Elizabeth Llewellyn-

Smith, the college principal. Llewellyn-
Smith emphasised that Sufiah could 
have coped with the demands of her 30 

studies, but described her decision as 
“very sensible” in the light of the family 
pressures the teenager appears to have 
been under. 
 Sufiah is one of five gifted children 35 

who did not go to regular secondary 
schools but were ‘taught at home’ using 
so-called “accelerated learning” methods 
developed by their father, Farooq Yusof. 
 Before she was found by police, 40 

Sufiah sent an angry e-mail message to 
her parents at their home near Warwick 
University. “I’ve finally had enough of 15 
years of physical and emotional abuse,” 
she wrote. “I’ve finally had enough of 45 

suffering because of your stupid whims 
about tennis, computing, investment 
banking etc.” 
 Farooq Yusof insisted that a “third 
party” was involved in his daughter’s 50 

disappearance and accused Oxford 
University of a conspiracy designed to 
“discredit” his teaching methods. 
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1p  25 What becomes clear about Sufiah from lines 1-22? 
A She has decided to take up another study as soon as possible. 
B She has put a definite end to her studies at Oxford University. 
C She will continue studying if she is immediately placed among first-year students. 
D She will return to Oxford when she can join students her own age. 
 

1p  26 How can the reaction of college principal Elizabeth Llewellyn-Smith (see lines 23-34) best 
be described? 
A She blames Sufiah for not having the right attitude. 
B She cannot believe Sufiah’s family did not support her. 
C She can quite understand Sufiah’s decision. 
D She is quite surprised about Sufiah’s bad results. 
E She is very worried about Sufiah’s future. 
 

1p  27 What was the purpose of the e-mail message (lines 43-48) that Sufiah sent? 
It was meant as 
A a proposal. 
B a threat. 
C an accusation. 
D an excuse. 
 

1p  28 In regels 40-48 drukt Sufiah haar gevoel uit over haar thuissituatie. In een eerdere alinea 
gebruikt Sufiah een uitdrukking om haar thuissituatie te beschrijven. 

 Schrijf de uitdrukking op. 
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TEKST 13 
 

1p  29 Omdat je op zoek bent naar een baantje in Engeland voor de zomervakantie, bekijk je de 
volgende advertenties. 
Welke van deze advertenties is het meest formeel wat taalgebruik betreft? 
A ‘Assistants wanted now!’ 
B ‘Here comes summer!’ 
C ‘Overdraft? Need ££££££?’ 
 
A      B 

ASSISTANTS WANTED NOW! 
(April to October) 

• BORED? 
• STUCK IN A RUT? 
• LOOKING FOR ADVENTURE? 

Take a fresh look at YHA, the UK’s leading budget 
accommodation provider. We’re looking for  

Assistants to work in our Youth Hostels NOW. 
Salary up to £7394 per annum including accommodation. 

 
For  more information call 01426 939216 NOW. 

We’re waiting for your call! 

Registered Charity no. 301657 

 
C 

OVERDRAFT? NEED ££££££? 

All you have to do is work…. 
  … at Twickenham, Ascot, Farnborough Air 

Show and The Stella Artois and Wimbledon 
Tennis Tournaments?  

  …pouring champagne to celebrities at film 
premieres, music and TV awards and the 
opening of the New Bankside?  

  … at private and corporate receptions in 
galleries, museums and palaces? 

WE 

   … need part time, casual waiting staff for the 
above. 

  … provide free silver service training. 
  … pay fortnightly 
 
  Apply now if you are a smart, outgoing, 

friendly team player. 

For an interview, please write to: 

KATE FIGGUS 

213–218 Kensington Church Street, 
London W8 7LX 

 

HERE COMES SUMMER! 
SECURITY OFFICERS 

Assignments at prestigious venues throughout the 
London area. 

Securicor Guarding can offer excellent temporary  
opportunities to men and women now, with the  

prospect of 3 months’ work from early May. 
You need 

• To be aged 21+, also mature applicants welcomed 
• A checkable background 

• Smart appearance and good character 
 • To be prepared to work day, night and weekend shifts 

We offer 
• Full training and uniform 

• Potential earnings of £300 p.w. 
• Possible permanent career prospects 
• Immediate start, subject to screening 

To receive more information 

Call 020 8401 1130. 
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Send this coupon, with a second token attached to: 

PO Box 5070, Leighton Buzzard, Bedfordshire, LU95 1AB 

For further information about this offer, please call: 

01525 852 813 

Title 1 Mr   2 Mrs   3 Miss   4 Ms    

5 Other  ……………………………………………. 
 

First name ……………………….….Initial .……….. 

Surname ……..………………....……………………. 

Address ………………………...………..…………… 

…………………….…..….. Postcode .…………...… 

DOB .…….…/ …….…/ .…………. 

Daytime no …………………. Mob no……………... 

Email ………………………..………………………… 

 
On which days do you buy The Times?          
1 Mon  2 Tue  3 Wed  4 Thu  5 Fri  6 Sat  

How often do you buy The Sunday Times? 
1 Never  2 1-2 times/month  3 3-4 times/month  

As this will be a popular exhibition, timed entry is 

required. Please state two preferred dates and 
times: ……/ ………/, time ………or………/ ………/, 

time: ………Opening times: 

Saturday to Wednesday 10am-5.30pm (last admission 
4.45pm) Thursday and Friday 10am-8.30pm (last 

admission 7.45pm) Times Newspaper Limited (directly, 

or via its agents) may mail, email, SMS or phone you 
with offers reflecting your preferences. 

     THE 
     BRITISH  
MUSEUM 
   Illuminating world cultures 

TEKST 14 
 

1p  30 De tentoonstelling Unknown Amazon lijkt je wel interessant. Je wilt weten wat je moet 
doen om aan een gratis kaartje voor de tentoonstelling in het ‘British Museum’ te komen. 

 In welke alinea van de tekst, dus niet in de ‘coupon’, wordt dit uitgelegd? 
Schrijf het eerste en het laatste woord van de alinea op. 

 
 
 
exclusive offer 

Free Tickets 
 

 

 

 

 

 

 
 
Unknown Amazon – Culture in Nature 
in Ancient Brazil 
 
The Amazon Basin is one of the world’s most 
intriguing habitats, with a rich and fascinating 
history. The British Museum’s Unknown Amazon 
exhibition explores this story and you can see it 
free, courtesy of The Times. 
 
Discover over 200 artefacts which reveal the 
achievements of the tropical forest civilisation and the 
Unknown Amazon’s 12,000 year old history. Shown 
together for the first time, these objects include 
remarkable funerary urns, exquisite stone amulets, 
trophy heads and a full set of featherwork used in war 
rituals. 
For your free ticket, worth £7, you will need two 
different tokens from The Times. Attach them to the 
coupon and send them to the address on the coupon 
by December 3. The final token in this promotion will 
appear in The Times tomorrow.  
You may apply for more than one ticket, but for each 
one you request you must enclose a completed 
coupon plus two differently numbered tokens. 
For further details of this offer,  
call 01525 852 813. 

Unknown Amazon Times 

Terms and conditions 1. Offer is subject to availability (limited to a total of 10,000 free tickets) and is at the discretion of 
The British Museum. 2.Original tokens only, no photocopies. 3. Offer limited to one free ticket per set of two original 
tokens. 4. No cash alternative. 5. Closing date for applications: December 3. 6. Museum will be closed December 24-26, 
January 1 and March 29. 7. If you have not received tickets within three weeks, please assume the supply has been 
exhausted. 8. Promoters: The British Museum, Great Russell Street, London WC1 3DG. 
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TEKST 15  SCHRIJFOPDRACHT 

Inleiding 
In The Daily Mail heb je de advertentie Overdraft? Need ££££££?? van een uitzendbureau 
gelezen (tekst 13). Je mag na je eindexamen de hele zomervakantie bij familie in 
Engeland logeren. Een beetje extra vakantiegeld zul je dan best kunnen gebruiken. 
Misschien kun je daar wel werken om iets bij te verdienen!  
Het werk dat in de advertentie genoemd wordt, is voor jou aantrekkelijk omdat je daarbij 
allerlei mensen kunt ontmoeten (vooral ook beroemdheden!) 
Hier in Nederland werk je ieder weekend in een restaurant - dus je hebt werkervaring en 
je spreekt goed Engels. Je besluit te solliciteren. Je hoopt dat je het sollicitatiegesprek 
telefonisch mag voeren. Je schrijft een sollicitatiebrief aan: 
Kate Figgus 
213-218 Kensington Church Street 
London 
W8 7LX 
Great Britain 
 
 

13p   Opdracht 
Schrijf de brief (in het Engels!) in uitwerkbijlage 2. Maak gebruik van de informatie uit 
bovenstaande inleiding bij het uitwerken van de volgende punten: 
• Vertel waar je deze advertentie hebt gelezen en 
• leg uit wat je in de zomervakantie gaat doen. 
• Schrijf dat je vakantiewerk zoekt en 
• waarom het werk in deze advertentie je zo leuk lijkt.  
• Maak duidelijk wanneer je beschikbaar bent en 
• dat je volgens jou geschikt bent voor deze baan; noem werkervaring en 
• kennis van de Engelse taal. 
• Vraag of telefonisch solliciteren tot de mogelijkheden behoort. 
• Schrijf een passende slotzin. 
 
 

Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Kate Figgus, de datum, de aanhef en de afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met voorbeelden van 
conventies.) 
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen 
niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 

Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels gebruikt hebt, maar 
ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of je alle (9) elementen 
van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar let 
op het aantal woorden. 
 
Succes! 
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VOORBEELDEN VAN CONVENTIES VOOR EEN ‘FORMELE BRIEF’ 
(LET OP: OOK ANDERE UITWERKINGEN ZIJN MOGELIJK!) 
 
 
[adres afzender (je eigen adres!)] bijvoorbeeld: 
Pinksterbloemstraat 63 
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
 
[datum (van vandaag)] 
21 June 2005 
21st  June 2005 
June 21, 2005 
June 21st 2005 
 
 
[adres geadresseerde] 
Kate Figgus 
213-218 Kensington Church Street 
London 
W8 7LX 
Great Britain 
 

einde 500040-2-575o* 
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Uitwerkbijlage 2 VMBO-GL en TL 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 

 SCHRIJFVAARDIGHEID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maak schrijfopdracht 15 in deze uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Uitwerkbijlage 1 VMBO-GL en TL 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle leesvragen in deze uitwerkbijlage. 
 
Maak schrijfopdracht 15 in uitwerkbijlage 2. 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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. 
 
 
TEKSTEN 1 , 2, 3 EN 4 
 

 1 ................................................................................................................................................  
 

 2 Omcirkel 'juist' of 'onjuist' 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 3 A B C D 

 
 4 ................................................................................................................................................  

 
................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 5 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C 
 

 7 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 12 A B C 
 
 

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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TEKSTEN 6 EN 7 
 

 13 ................................................................................................................................................  
 

 14 A B C D E 
 
 
TEKST 8 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D E 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 
 
TEKSTEN 9, 10 EN 11 
 

 22 A B C 
 

 23 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 24 1...............................................................................................................................................  
 
2...............................................................................................................................................  
 
 
TEKST 12 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D E 
 

 27 A B C D 
 

 28 ................................................................................................................................................  
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TEKSTEN 13 EN 14 
 

 29 A B C 
 

 30 ................................................................................................................................................  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en 
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, 
de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het 
centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere 

kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van 
iedere kandidaat. 
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2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de 
getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. 
Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het 
gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft 
dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij daardoor 
de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het beoordelingsmodel bij 
die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en 
beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is 
niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt 
bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere 
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting 
van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd gezag 
gegeven regels. 

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Engels GL en TL kunnen maximaal 45 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor het vak Engels GL en TL zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling blijkt dat 

het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is gebruikt, 
worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen rekening gehouden. 
3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidopdrachten worden 4 beoordelingscategorieën 

onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud en communicatieve effectiviteit, elk 
voorzien van een percentage van de scorepunten. 

 
 

4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
TEKSTEN 1, 2, 3 EN 4 || 
 

 1 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Ze zitten (allebei) in de gevangenis. 
 

 2 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
Indien vier goed 2 
Indien drie goed 1 
Indien twee of minder goed 0 
 

 3 A 
 

 4 maximumscore 1  
een antwoord met de volgende strekking: 

 Ze had te weinig/maar twee in plaats van 14 afspraakjes aangeboden gekregen door 
(het bureau) Perfect Partners. / Het bureau was zijn belofte niet nagekomen. 

 
 
TEKST 5  || 
 

 5 C 
 

 6 B 
 

 7 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 omdat de (meeste) fietsen die daar staan (waarschijnlijk) juist gestolen zijn (ze 
waren dus al aantrekkelijk voor dieven)  
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Vraag Antwoord Scores

 8 C 
 

 9 B 
 

 10 A 
 

 11 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 omdat ze bang was dat ze (misschien wel) een miskoop had gedaan/een waardeloze 
fiets had gekocht / omdat ze de fiets van tevoren niet goed bekeken had 

 
 12 C 

 
 
TEKSTEN 6 EN 7 || 
 

 13 maximumscore 1 
Tubular Bells 3 / Mike Oldfield: Tubular Bells 3  
 

 14 C 
 
 
TEKST 8  || 
 

 15 C 
 

 16 C 
 

 17 C 
 

 18 D 
 

 19 B 
 

 20 A 
 

 21 B 
 
 
TEKSTEN 9, 10 EN 11 || 
 

 22 B 
 

 23 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Ze zou haar vriendschap kunnen beschadigen / in gevaar kunnen brengen (door 
tegen haar vriendin over dit probleem te beginnen). 

 
 24 maximumscore 2 

een antwoord met de volgende strekking: 
• Beren (die zich in woonwijken begeven) worden gemerkt (en weggebracht) 1 
• Gemerkte beren worden doodgeschoten als ze zich weer (in een woonwijk) vertonen 1 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 12  || 
 

 25 D 
 

 26 C 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 1 
(a) “living hell” 
 
 
TEKSTEN 13 EN 14 || 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 1 
For … tomorrow. 
 
 
TEKST 15  SCHRIJFOPDRACHT || 
 

 31-34 maximumscore 13 
inhoudselementen: 
1 waar informatie gevonden? (The 

Daily Mail) 
2 uitleg logeren bij familie in de 

zomervakantie 
3 op zoek naar vakantiewerk 
4 waarom werk aantrekkelijk lijkt 

(mensen/beroemdheden ontmoeten) 

5 beschikbaarheid (zomervakantie) 
6 waarom geschikt (werkervaring 
7 en Engels) 
8 voorstel tot telefonisch 

sollicitatiegesprek  
9 passende slotzin 

 
 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende criteria van de opdracht bij 
tekst 15 (de schrijfopdracht) achter de vraagnummers 31, 32, 33 en 34. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar de Citogroep. 
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BEOORDELINGSVOORSCHRIFT 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door werkstukken te 
vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was your dog in the window) en de 
drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. 
(Zie ook de toelichting onder ‘richtlijnen’.) 
 

Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
• het juist vermelden van adressen, 

datum, aanhef, slotgroet en naam. 
Beoordeel taalfouten in de uitwerking van 
de conventies bij taalgebruik. 

 
0 ft 1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
− zinsbouw 
− woordgebruik en -volgorde  
− grammatica 
− spelling  
− gebruik hoofd- en kleine letters 
− gebruik interpunctie. 
Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en 
woordgebruik meestal ernstiger/storender 
dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is maatgevend 
voor het gewicht van de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de moeite’. 

 
goed 4pt 
redelijk 3pt 
matig 2pt 
zwak 1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score met 2 
 
(De uiteindelijke score is 
hier dus altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele taalfouten, 
in de uitwerking is terug te vinden. (Zie 
het overzicht van inhoudselementen in 
het beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
9 elementen  2pt 
8 elementen 1pt 
7 of minder 0pt 
 

Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
− helder en goed op de lezer gericht 

schrijft, dus echt communiceert en 
niet ‘slechts’ de opdracht uitvoert. 

− wat structuur betreft, zorgt voor een 
samenhangend en goed lopend 
geheel, o.m. door correct gebruik van 
verbindende en verwijzende woorden 
en door te zorgen voor een correcte 
indeling in alinea’s. 

− gevarieerd formuleert, dus ‘en-toen-
stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op taalfouten. 
 

 
goed 2pt 
redelijk 1pt 
matig/zwak 0pt 
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RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELING SCHRIJFOPDRACHT TEKST 15 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB Het voorbeeld is standaard en geen 

uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-voorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met aftrekpunten 

gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de naam (en het 

nummer) van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de goede naam komt. Deze lijst 
is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
− vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
− datum [mag hier] 
− vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - postcode mag 

ook na het land] 
− datum [mag ook hier] 
− aanhef (en komma) 
 
− afsluiting (en komma) 
− witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting moeten ‘Yours faithfully, Yours sincerely, Yours truly en Sincerely yours’ goed gerekend 
worden. Dit, omdat deze conventie in de Angelsaksische landen op verschillende manieren wordt 
uitgewerkt en, daarnaast, omdat deze steeds minder strikt wordt gehanteerd. Bij aanhef en afsluiting 
dient u het weglaten van de komma te laten passeren. 
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. Bijvoorbeeld: de 
leerling zet bij datum: 21 june 2005. Hier wordt voldaan aan een aspect van de conventies, maar rekent 
u ‘june’ (geen hoofdletter) tot de spelfouten. 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik hoofd- en kleine 
letters en interpunctie (hoofdletter aan het begin en een punt of vraagteken aan het eind van een zin.) 
Fouten zijn niet altijd even ernstig of communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw 
en (passend) woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het gewicht van de 
fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk daartoe aanleiding geeft. Bedenk 
dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een score voor een criterium. De bekende ‘één voor de 
moeite’ is hier dus niet van toepassing. (Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term 
verwerkt.) U mag alleen hele scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De 
uiteindelijke score is daardoor altijd een even getal. 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk inhoudselement volledig 
en correct is uitgewerkt. (Een element is correct als de boodschap duidelijk is.) Zie het gegeven 
overzicht om te bepalen welke inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in 
plaats van de opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
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N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik beoordeeld. Vink op de 
scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde score in de kolom ernaast. 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in aanmerking komen. 
(‘Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt.) 
Beoordeel de prestatie op het vlak van de structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en 
alinea’s, begin en afronding tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, 
treffend, gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de indeling op een andere 
manier duidelijk is (bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen), dan dient u de alinea-indeling goed te 
rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor de kandidaat. 
Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet afgestraft te worden. Vaak zal een 
te groot of te klein aantal woorden al negatieve gevolgen hebben voor andere criteria (meer taalfouten 
of het weglaten van inhoudselementen.) Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of 
minimaliseert, dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr Sheldrake. 
Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is hiervoor op zoek naar 
bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die je vorig jaar uit het asiel hebt 
gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij altijd al 
een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes experimen- 
ten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je onkosten vergoed 
krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
  London 
  WC1N3XX 
  Great Britain 
 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. Maak 
de brief eerst in het klad. 
• Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
• wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
• Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
• Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
• hoe lang je hem al hebt. 
• Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
• Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
• onkosten. 
 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef en de afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar ook 
of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld 
of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets 
(zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt mee 

te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 
 

 
5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in the 
window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells me, 
that when I come home he always sits near the door 15 minutes before I 
come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for one 
year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I would 
like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 
Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit   2 
 
Totaal   13 
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BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and a 
beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies  0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik 3 (x 2) 
Inhoud   0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal 7 
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BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the travel 
expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies  0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik 1 (x 2) 
Inhoud   0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal 2 
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Examenopgaven VMBO-GL en TL 

2004 
 
 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 28 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer / elke opdracht staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 2 juni

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 Met welke bedoeling is deze advertentie geplaatst? 
om lezers 
A gerust te stellen dat er in krantenpapier geen tropisch hout wordt gebruikt 
B op te roepen geen tropisch hardhout meer te gebruiken 
C op te roepen meer oude kranten in te zamelen voor hergebruik 
D te waarschuwen tegen overmatig gebruik van hout en papier 
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TEKST 2 
 

1p  2 Iemand uit je familie wil in de zomervakantie een huis in Mexico huren. 
    Op welk internetadres zou je daarover informatie kunnen vinden? 
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TEKST 3 
 

Start 
Rites 

What makes a sports player successful? Is it 
rigorous training and iron self-discipline, or that 
lucky pair of dirty socks? SAM MURPHY digs 
into winning superstitions 
 

FITNESS
always use a special pair of thin leather 
gloves and I have a lucky T-shirt that I 
wear even if it’s dirty. I don’t speak to 
anyone in the morning. I get myself totally 
focused from the minute I get out of bed. 

Just before we start, I tape the helmets of the rest of 
the crew.’ Is this the leader of some bizarre cult? Is 
he suffering from some form of obsession, perhaps? 
No – it’s Sean Olsson, driver of the British bronze 
medal-winning bobsleigh team talking about his 
pre-race preparations at the last Winter Olympics. 
 And this behaviour is not unusual. In fact, the 
sporting world is well-known for its rituals and 
superstitions. It is not surprising – weeks and 
months of preparation and training, yet everything 
hangs on that single fleeting performance. Athletes 
will do anything and everything they can to get a 
leading edge. 
 ‘If a player eats a particular food, or prepares in a 
certain way, and he is successful, he’ll ask himself: 
“What did I do to run such a great race or score such 
a great goal?” The behaviour is associated with 
winning in his mind, so he repeats it and it becomes 
a ritual,’ says Chris Humpage, a performance 
consultant who works with athletes of all levels. It is 
said that Newcastle striker Alan Shearer once raised 
his right arm after scoring a goal, and it turned out 
to be the start of a great goal-scoring run for him. 
Now he does it every time he scores. 
 But do such rituals work? Sports scientists have 
been researching this for years and there’s no right 
answer. Of course, sporting success comes down to 
more than the order in which you put on your boots 
– but training isn’t just about reaching your physical 
peak, or perfecting your technique, it’s also about 
your mental state. Sports psychologists talk of 
getting into the ‘zone’ – when mind and body are 
optimally prepared. 
 Dr Christopher Shambrook, sports psychologist 
and co-author of The Mental Game Plan says: 
‘Sports people have to go through change every day. 
Their environment is constantly changing – different 

crowds, pitches, 
climate, food and 
so on. In the 
middle of such 
instability, a 
strong fixed routine gives order to something which 
is otherwise out of their control.’ 
 How well such a ritual works can depend on how 
it was developed in the first place. ‘With recrea-
tional athletes, it’s usually trial and error,’ says 
Shambrook. ‘An amateur golfer might waggle his 
club three times and then hit a great shot. So he 
repeats it to try to repeat the success – it’s not very 
refined.’ Top athletes, on the other hand, have 
incredibly refined rituals to get them into the right 
state of mind. ‘These rituals are a sort of mental 
warm-up, just as a physical warm-up prepares the 
body,’ says Shambrook. ‘Once the pre-performance 
ritual is complete, it acts as a mental trigger that 
says “Time to perform”,’ he explains. ‘Once you 
cross that line onto the pitch, it is the signal that this 
is where the work starts.’ 
 Rituals and talismans may help to increase self-
confidence, but can they go too far? Tennis star 
Goran Ivanisevic’s ritual involves not touching his 
head or facial hair during a tennis tournament, 
listening to two specific Croatian songs every 
morning before leaving the house, and using the 
showers in the locker room in a particular order. 
 ‘If superstitious behaviour becomes obsessive, or 
separate from the pre-performance ritual, it can be a 
potential    8   ,’ says Shambrook. ‘It puts 
performance at risk. What happens if, for example a 
lucky vest goes missing just before a game?’ 
 Chris Waddle is one footballer who has put his 
superstitions in perspective. After being injured 
when his hair was short and again when it was long, 
he had a short-on-top, long-at-the-back cut to hold 
off injury. When he was injured again, he became 
sceptical. ‘If you win, it’s not because you put your 
left boot on before the right one.’ Couldn’t agree 
more Chris. Still, just in case …
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1p  3 What is described in paragraph 1? 
A how important physical warm-ups are for a sportsman 
B how tough training schemes can be for top athletes 
C the routine a sportsman goes through before performing 
D the special clothing some athletes need for their kind of sport 
 

1p  4 ‘In fact, the sporting world is well-known for its rituals and superstitions.’ (lines 12-14) 
What is the function of these rituals and superstitions? 
A Athletes feel they give them an advantage on their rivals. 
B Athletes use them to disturb their rivals’ concentration. 
C They are the athletes’ reaction to the long and often boring training sessions. 
D They help athletes to get rid of the high tension after performing. 
 

1p  5 ‘it becomes a ritual’ (regels 23-24). 
 Waarom maken sportlieden van bepaalde handelingen een ‘ritueel’ volgens alinea 3? 

 
1p  6  Waarom is het volgens Dr Shambrook juist voor topsporters zo belangrijk om iets te 

hebben wat houvast geeft? (Zie alinea 5.) 
 

1p  7 ‘it acts as a mental trigger’ (line 61). 
What does ‘a mental trigger’ do? 
A It alerts the athlete. 
B It confuses the opponents. 
C It disturbs other athletes. 
D It relaxes the athlete. 
 

1p  8 Kies bij    8    in alinea 8 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A relief 
B reward 
C solution 
D stumbling block 
E success formula 
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TEKST 4 
 

1p  9 Volgens de advertentie van ‘Save the Children’ heeft Anita door studie haar problemen 
opgelost. 
Hoe heeft ze bijvoorbeeld haar winst kunnen verhogen volgens de advertentie? 
door haar producten 
A aan een ander soort klanten aan te bieden 
B goedkoper te laten produceren 
C zonder tussenpersoon te verkopen 
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TEKST 5 
 

1p  10 Je zoekt bergschoenen waarvan je heel snel de veters kunt vastmaken. 
 Welk merk kies je? 

 Schrijf het nummer op. 
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TEKST 6 
 
 

An Icon 
From Our 
Sponsor 
 
Free computers with a 
catch – that little ad in 
the corner of the screen 
 

T WAS A TEMPTING DEAL 
for a school in constant 
need of money: 15 new 

computers, a powerful server, 
on-location teacher training 
and a speedy satellite 
connection to the Internet, all 
free. But Tom Wilson, the 
technology coordinator at 
Clayton Valley High School 
outside Oakland, knew there 
had to be a catch. There was! 
In return for all the valuable 
equipment, services and tech-
nical support offered by the 
ZapMe Corporation of San 
Ramon, in California, the 
   11    agreed to accept ads in 
a corner of the screen. 
 Once upon a time, the 
classroom was a    12   . But 
that high principle may soon 
disappear as more and more 
schools rush to get wired. 
Computers are big-ticket 
items, and many districts are 
struggling just to provide the 
basics: books and desks. 
That’s where new businesses 
like ZapMe come in. 
 ZapMe, which was official-
ly launched last month, has 
put new PCs into about 70 
schools and plans to be in 200 
by the end of the year. But the 
computers can be used only 
with the ZapMe Netspace, a 

blue-bordered Web browser 
with tempting    13    that 
rotate in a two-by-four-inch 
“dynamic billboard” in the 
lower left-hand corner of the 
screen. ZapMe requires that 
the service be used by students 
four hours a day in order to 
reach its goal.    14  , on a 
recent Monday morning at 
Clayton Valley High School, 
students didn’t even seem to 
notice the ads from GTE and 
Compaq. They were too busy 
e-mailing pen pals in Berlin. 
 Still, Gary Ruskin, director 
of the watchdog group 
Commercial Alert, says: “I 
think it’s outrageous that 
parents should have this 
shoved down their kids’ 
throats.” But ZapMe president 
Frank Vigil is not    15   : 
“There is a large gap between 
what the schools need and 

their resources. We are trying 
to provide a practical solu-
tion.” He also points out that 
students are going to find ads 
all over the Web anyway. 
 And ZapMe isn’t the only 
company putting ads in 
classrooms, though it is the 
most ambitious. Boston school 
administrators considered it 
and recently announced co-
operation with other compa-
nies. Steve Gagg, technology 
adviser to Boston’s mayor, 
says the commercial aspect 
still    16    him. “We need to 
take a step back and ask, is 
this what we want for our 
students? Is there any way 
around it?” Without an easy 
answer to that question, look 
for more billboards among the 
blackboards. 
 
 Brad Stone in ‘Newsweek’ 

 

I

Screening room: Students using computers from ZapMe at a high

school in California
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Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p  11  
A company 
B school 
C state 
D students 
 

1p  12  
A boring place to be 
B centre of learning 
C commercial-free zone 
D strictly organised institute 
 

1p  13  
A advertisements 
B instructions 
C numbers 
 

1p  14  
A Consequently 
B However 
C Moreover 
D Therefore 
 

1p  15  
A certain 
B impressed 
C satisfied 
 

1p  16  
A excites 
B interests 
C pleases 
D troubles 
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TEKST 7 
 

1p  17 Waarvoor is dit bedrijf opgezet? 
A om honden die tijdens de vakantie achtergelaten worden op te vangen 
B om honden en hun bazen een plezierige vakantie te bieden 
C om opvoedingscursussen voor honden aan te bieden 
 

1p  18 ‘Our hotels and B&Bs have a bone system of grading’ (alinea 3). 
 Waarover geeft dit systeem informatie? 
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TEKST 8 
 

1p  19 Wat blijkt uit deze spotprent gericht op de Britse regering? 
A Asielzoekers moeten snel inburgeren. 
B Asielzoekers mogen zich niet met politiek bemoeien. 
C De regering wil liever geen asielzoekers opnemen. 
D De regering zal alles doen om asielzoekers te helpen. 
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TEKST 9 
 
 

Blondes 
Do they really 
have more fun? 
THEY’RE RENOWNED FOR BEING THE LIFE 
AND SOUL OF THE PARTY. BUT IF A 
BRUNETTE TURNS BLONDE CAN IT CHANGE 
HER LIFE? A WOMAN TELLS HER STORY. 
 
FLIC EVERETT, 28, a journalist from Sale, in 
Manchester, says: 
“I dyed my hair blonde 10 years ago to attract the man 
I fancied. I decided I was going to go for it and make 
myself impossible to ignore. So I paid ₤40 to have my 
dark brown hair lightened to golden yellow, and I 
bought a red dress. I need hardly say, it worked a treat. 
 Blonde hair really did seem to have an effect on 
men. I loved it. Complete strangers would wink and 
grin for no reason. For a couple of months, I adored 
the attention. The bloke in question was now keen. 
Whenever I went out I got chatted up, and people 
referred to me as “a blonde”. I felt like a girl in an 
advert, all light-hearted and carefree. My friends said 
it suited me, too. But that was before the roots started 
showing. 
 After a few weeks, I looked like a tragic heroin 
addict. Another ₤40 later, my hair was back to its 
golden hue, but my love for blonde was fading. I also 
began to notice that all these newly-keen men paid far 
more attention to my breast size than my IQ size. They 
assumed that a blonde was as dim as a one-watt bulb, 
and were accordingly amazed when I said anything 
even half-interesting. I began to look longingly at 
pictures of Isabella Rossellini, the way I’d once looked 
at pictures of Michelle Pfeiffer. And one day, I bought 
a packet of dark brown dye, and went back to normal. 
It was such a relief. 
 No-one looked at me in the street, no-one talked to 
my chest. People sometimes even listened when I 
spoke. I missed the attention for a while, but it hadn’t 
really been me anyway. As a brunette, I had a lot more 
fun, I didn’t feel like I had to prove myself. And as for 
the bloke I’d dyed it for – he went off with another 
brunette in the end.” 

 
Christian Gardiner, UK head of colour at 
Vidal Sassoon, says:  
“Blonde hair is younger-looking, it reflects light across 
the face, and makes hair look thicker. Going blonde is 
as good as having a holiday. It’s a complete change – 

 
women often change their make-up and their clothes, 
too. Blondes aren’t stupid, but they do get more 
attention. Women nearly always love being blonde, 
but sometimes their husbands don’t, because that extra 
attention makes them jealous. Going blonde makes a 
woman stand tall and gives her extra confidence. I 
think every woman should be blonde at some time in 
her life.” 
 
Liz Baker, a Colour Me Beautiful consultant, 
says:  
“Women go blonde generally to look and feel brighter 
and because it’s more noticeable. But some women 
come in and say they don’t want to be blonde any 
more, because they aren’t taken as seriously at work as 
before. And then there’s your wardrobe. If you go 
blonde, you’ll find different clothes suit you. Darker or 
bright colours can make you look washed out – navy 
and lighter shades work well. However, pastels aren’t 
very professional – which is another reason blondes 
may not be taken seriously.” 
 
Hal Beloff, a psychologist at Edinburgh 
University, says: 
“The attraction of blondness is all about first 
impression. After the first meeting, you want to know 
what kind of person she is – and that goes way beyond 
hair colour. Usually, women who dye their hair blonde 
are also the women who want to be appreciated by 
men, who smile and laugh at men’s jokes. Men may be 
attracted to the childlike quality of blonde hair, 
because it implies that the blonde woman won’t be 
their rival. And if you’ve bothered to dye your hair, 
that may well be true!” 
 
 ‘Personal, Sunday Mirror’

 
 

The Verdicts 
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1p  20  Waarom heeft Flic Everett haar haren geblondeerd, volgens alinea 1? 
 

1p  21 Who is meant by ‘The bloke in question’ (line 11)? 
the man who 
A advised Flic to change the colour of her hair 
B dyed Flic’s hair from brown to blonde 
C had always shown a lot of interest in Flic 
D was the object of Flic’s attention 
 

1p  22 Why does Flic compare herself with a ‘tragic heroin addict’ (lines 17-18)? 
because of 
A the amount of money her new hair style had cost 
B the kind of attention men gave her new hair style 
C the way her new hair style looked after a while 
 

1p  23 What did blonde-haired Flic find out about men, according to paragraph 3? 
A They disliked brunettes. 
B They hated stupid women. 
C They preferred natural blondes. 
D They were interested in her body not her brains. 
 

1p  24 Why does Christian Gardiner advise women to dye their hair blonde (paragraph 5)? 
A It gives women a good excuse to buy new clothes. 
B It helps women to be taken more seriously. 
C It makes women feel better about themselves. 
 

2p  25  Met welke twee problemen krijg je volgens Liz Baker te maken als je je haar laat 
blonderen (alinea 6)? 

 
1p  26 Which of the following may be true about women who dye their hair blonde, according to 

Hal Beloff (paragraph 7)? 
A They do not know what to expect from men in a relationship. 
B They see women as superior to men. 
C They want a new relationship very badly. 
D They want to show men that they are not a threat to them. 
 

1p  27 De titel van het verhaal is ‘Blondes, do they really have more fun?’ 
Welke persoon zal deze vraag volmondig met ‘ja’ beantwoorden? 
A Flic Everett 
B Christian Gardiner 
C Liz Baker 
D Hal Beloff 
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TEKST 10 
 

2p  28 De Britse supermarktketen Sainsbury’s gaat het testen van cosmeticaproducten op dieren 
tegen. 

 Noem twee manieren waarop Sainsbury’s dit doet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sainsbury’s 

                     is against animal testing 
 

Animal testing is highly controversial. Many 
people feel concerned, even angry, that cosmetics 
and toiletries, or the ingredients used in them are 
tested on animals. 
 At Sainsbury’s we share this concern. 

Sainsbury’s is against animal testing and is 
giving financial support to research into new 
methods of testing which will avoid using 
animals, while still meeting legal requirements for 
product safety. 

 
 

animal tests  – past 
         and           present 
 
In the past, animal tests were widely used during 

the development of cosmetics, foods and 

medicines, to make sure they were not harmful 

to human health. 

 Today, however, this is no longer the case. 

Growing concern for animal welfare has put 

pressure on manufacturers to move away from 

animal testing. Scientific advances are making it 

possible to find alternatives to the use of animals 

in a large proportion of tests. 

 However, tests must be reliable and well- 

established. In some cases, only animal testing 

methods meet with official approval on these 

grounds. 

 

 

 

 Companies wishing to introduce new 

ingredients, or combinations of ingredients, 

therefore have no option but to carry out tests 

using animals. 

 

CHECK THE LABEL 
Sainsbury’s recognises that many people wish to 

choose products that have not been tested on 

animals. However, with so many different labels 

around it can be confusing. Just check the label 

on any Sainsbury’s “own label” cosmetic or 

toiletry product and you’ll see that we state our 

position clearly on the back. 

 Sainsbury’s is against animal testing and 

will not accept any product into its “own label” 

range, if it has been tested on animals. 

environment matters

Pagina: 1520Voor 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).



 

400009-1-575o 15 ga naar de volgende pagina 

TEKST 11 SCHRIJFOPDRACHT: SAINSBURY’S 
 
Inleiding 
Tijdens een vakantie met je familie in Zuid-Engeland ben je in de supermarkt Sainsbury’s 
geweest. Je hebt daar een van hun folders (zie tekst 10) gekregen. Je bent fel tegen het 
testen van cosmeticaproducten op dieren en vindt dat dat al lang verboden had moeten 
zijn. 
Het standpunt dat Sainsbury’s heeft over dierproeven spreekt je erg aan en je zou over dit 
onderwerp op school een presentatie willen houden om het ook meer onder de aandacht 
van je klasgenoten te brengen. Je wilt meer informatie en dus schrijf je een brief aan de 
hoofdvestiging van Sainsbury’s. Het adres is: 
Sainsbury’s 
Stamford Street 
London 
SE1 9LL 
Great Britain 
 
 

13p   Opdracht 
 
Schrijf de brief (in het Engels!) naar het bovenvermelde adres. 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van de volgende punten: 
• Vermeld wie je bent en waar je woont. 
• Schrijf wanneer je aan informatie gekomen bent over Sainsbury’s campagne tegen 

dierproeven en 
• wat je vindt van Sainsbury’s campagne. 
• Schrijf dat je je ergert …  
• omdat dierproeven nog steeds toegepast worden en 
• dat je een presentatie wilt houden over dit onderwerp. 
• Vraag of er in Nederland ook winkels van Sainsbury’s zijn … 
• omdat je graag iemand zou interviewen voor je presentatie. 
• Schrijf een passende slotzin. 
 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Sainsbury’s, de datum, de aanhef en de afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar ook of 
je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of je alle elementen (9) van 
de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar schrijf 
niet veel minder dan 100 of veel meer dan 140 woorden. 
 
 
SUCCES! 
 
Let op: kijk ook nog op de volgende pagina. 
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EEN VOORBEELD VAN DE ADRESCONVENTIES VOOR EEN ‘FORMELE 
BRIEF’ (LET OP: OOK ANDERE UITWERKINGEN ZIJN MOGELIJK!) 
 
 
[adres afzender (je eigen adres)] 
Pinksterbloemstraat 63  
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
 
[datum (van vandaag)] 
2 June, 2004 
2nd June 2004  
June 2, 2004 
June 2nd 2004 
 
 
[adres geadresseerde] 
Sainsbury’s 
Stamford Street 
London 
SE1 9LL 
Great Britain 

einde 400009-1-575o* 
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Uitwerkbijlage VBO-MAVO-D 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Beantwoord de open vragen in het Nederlands (tenzij anders is aangegeven). 
 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C 
 

 3 .................................................................................................................................................  
 

 4 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 5 .................................................................................................................................................  
 
TEKST 5 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

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

 9 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D E 
 
TEKSTEN 6 EN 7 
 

 12 A B C 
 

 13 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 14 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 

A B C D  A B C D   X BXA B C D  X of of 
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TEKST 8 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C D 
 
TEKSTEN 9 EN 10 
 

 21 A B C 
 

 22 A B C D 
 
TEKST 11 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C 
 

 26 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D E 
 

 29 A B C 
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TEKST 12 
 

 30 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 31 A B C D 
 

 32 A B C 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C 
 

 35 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 

 36 A B C D 
 

 37 A B C D 
 
TEKSTEN 13 EN 14 
 

 38 .................................................................................................................................................  
 

 39 A B C D 
 

400009-1-516u* 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen en maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Beantwoord de open vragen in het Nederlands (tenzij anders is aangegeven). 
 
 
TEKSTEN 1 EN 2 
 

 1 A B C D 
 

 2 .................................................................................................................................................  
 
TEKST 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 6 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D E 
 
TEKSTEN 4 EN 5 
 

 9 A B C 
 

 10 .................................................................................................................................................  
 
TEKST 6 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C 
 

 16 A B C D 
 

A B C D  A B C D   X BXA B C D  X of of 
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TEKSTEN 7 EN 8 
 

 17 A B C 
 

 18 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 19 A B C D 
 
TEKST 9 
 

 20 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C 
 

 25 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C D 
 
TEKST 10 
 

 28 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
 
 
 

MAAK DE SCHRIJFOPDRACHT OP PAGINA 4 
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TEKST 11 SCHRIJFOPDRACHT: SAINSBURY’S 
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Correctievoorschrift VBO-MAVO-D 
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 ENGELS D 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past 
de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor 
het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn 
de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een 
vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn 
niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of 
in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het 
beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen 
rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Engels VBO-MAVO-D kunnen maximaal 41 scorepunten 
worden behaald. 
 
Voor het vak Engels VBO-MAVO-D zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling blijkt 

dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 || 
 

 1 A 
 

 2 B 
 

 3 maximumscore 1 
www.homexchange.com 
 

 4 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Het product moet een minimum van 50% cacao bevatten. / op de hoeveelheid cacao 
die het product bevat 

 
 5 maximumscore 1 

Harvey Nichols (Chocolate Drink) 
 
TEKST 5  || 
 

 6 C 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 omdat zij denken/geloven dat een handeling hen (eerder) heeft geholpen bij het 
winnen / dat een bepaalde handeling hun geluk/succes heeft gebracht/brengt 

 
 9 maximumscore 1 

een antwoord met de volgende strekking: 
 omdat hun (leef)omgeving steeds wisselt 

 
 10 A 

 
 11 D 

 
TEKSTEN 6 EN 7 || 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 over wat er allemaal (voor honden en hun bazen) (in de hotels) (aan faciliteiten/te 
doen) is 

 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 14 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking (twee van de volgende): 
• Ze geven geld voor nieuwe testmethodes zonder dieren/dierproeven. 
• Ze nemen producten die wel op dieren zijn getest niet onder eigen ‘label’/naam op. 
• Ze geven hun standpunt weer op de verpakking van hun ‘eigen-merk’ artikelen/ 

artikelen met hun eigen ‘label’/naam.  
 
per juist antwoord 1 
 
TEKST 8  || 
 

 15 B 
 

 16 C 
 

 17 A 
 

 18 B 
 

 19 B 
 

 20 D 
 
TEKSTEN 9 EN 10 || 
 

 21 C 
 

 22 C 
 
TEKST 11 || 
 

 23 B 
 

 24 D 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 omdat blijkt dat jongens later toch beter terechtkomen / meer verdienen / een betere 
baan krijgen dan vrouwen / omdat het later toch wel goed komt met jongens 

 
 27 B 

 
 28 E 

 
 29 C 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 12 || 
 

 30 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Ze wilde indruk maken op een man (die ze leuk vond). 
 
Opmerking 
Voor: Ze wilde opvallen voor mannen, geen punt toekennen. 
 

 31 D 
 

 32 C 
 

 33 D 
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 
• Je wordt minder serieus genomen (in je werk) 1 
• Je moet andere (kleuren) kleding aanschaffen / je kleding past niet (meer) bij je 

haarkleur 1 
 

 36 D 
 

 37 B 
 
TEKSTEN 13 EN 14 || 
 

 38 maximumscore 1 
nummer 3 (Cross-Mountain Mid) 
 

 39 C 

400009-1-516c* 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 

 

 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de 
scores in op de optisch leesbare formulieren. Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende 
criteria van de opdracht bij tekst 11 (de schrijfopdracht) achter de vraagnummers 29, 30, 31 en 32. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past 
de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor 
het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn 
de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een 
vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn 
niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of 
in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het 
beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen 
rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Engels GL en TL kunnen maximaal 43 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor het vak Engels GL en TL zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling blijkt 

dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen rekening 
gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidsopdrachten worden 4 beoordelingscategorieën 
onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud en communicatieve effectiviteit, elk 
voorzien van een percentage van de scorepunten. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
TEKSTEN 1 EN 2 || 
 

 1 A 
 

 2 maximumscore 1 
www.homexchange.com 
 
TEKST 3  || 
 

 3 C 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 omdat zij denken/geloven dat een handeling hen (eerder) heeft geholpen bij het 
winnen / dat een bepaalde handeling hun geluk/succes heeft gebracht/brengt 

 
 6 maximumscore 1 

een antwoord met de volgende strekking: 
 omdat hun (leef)omgeving steeds wisselt 

 
 7 A 

 
 8 D 

 
TEKSTEN 4 EN 5 || 
 

 9 C 
 

 10 maximumscore 1 
nummer 3 (Cross-Mountain Mid) 
 
TEKST 6  || 
 

 11 B 
 

 12 C 
 

 13 A 
 

 14 B 
 

 15 B 
 

 16 D 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

TEKSTEN 7 EN 8 || 
 

 17 B 
 

 18 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 over wat er allemaal (voor honden en hun bazen) (in de hotels) (aan faciliteiten/te 
doen) is 

 
 19 C 

 
TEKST 9  || 
 

 20 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Ze wilde indruk maken op een man (die ze leuk vond). 
 
Opmerking 
Voor: Ze wilde opvallen voor mannen, geen punt toekennen. 
 

 21 D 
 

 22 C 
 

 23 D 
 

 24 C 
 

 25 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 
• Je wordt minder serieus genomen (in je werk) 1 
• Je moet andere (kleuren) kleding aanschaffen / je kleding past niet (meer) bij je 

haarkleur 1 
 

 26 D 
 

 27 B 
 
TEKST 10 || 
 

 28 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking (twee van de volgende): 
• Ze geven geld voor nieuwe testmethodes zonder dieren/dierproeven. 
• Ze nemen producten die wel op dieren zijn getest niet onder eigen ‘label’/naam op. 
• Ze geven hun standpunt weer op de verpakking van hun eigen-merkartikelen/ 

artikelen met hun eigen ‘label’/naam. 
 
per juist antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 11 SCHRIJFOPDRACHT 
 

  maximumscore 13 
Inhoudselementen: 

1 (je naam en) waar je vandaan komt 
/ waar je woont 

2 wanneer de informatie verkregen 
3 mening over campagne 
4 ergernis laten blijken 
5 over het nog steeds toepassen 

6 presentatie aankondigen over 
onderwerp 

7 informatie vragen over winkels in 
Nederland 

8 reden: interview voor presentatie 
9 passende slotzin 
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BEOORDELINGSVOORSCHRIFT 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 

 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
• het juist vermelden van adressen, 

datum, aanhef, slotgroet en naam. 
Beoordeel taalfouten in de uitwerking van 
de conventies bij taalgebruik. 

 
0 ft 1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
• zinsbouw 
• woordgebruik en -volgorde  
• grammatica 
• spelling  
• gebruik hoofd- en kleine letters 
• gebruik interpunctie 
Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en 
woordgebruik meestal ernstiger/storender 
dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is maatgevend 
voor het gewicht van de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de moeite’. 

 
goed 4pt 
redelijk 3pt 
matig 2pt 
zwak 1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score met 2 
 
(De uiteindelijke score is 
hier dus altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele taalfouten, 
in de uitwerking is terug te vinden. (Zie 
het overzicht van inhoudselementen in 
het beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
9 elementen  2pt 
8 elementen 1pt 
7 of minder 0pt 
 

Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
• helder en goed op de lezer gericht 

schrijft, dus echt communiceert en 
niet ‘slechts’ de opdracht uitvoert. 

• wat structuur betreft, zorgt voor een 
samenhangend en goed lopend 
geheel, o.m. door correct gebruik van 
verbindende en verwijzende woorden 
en door te zorgen voor een correcte 
indeling in alinea’s. 

• gevarieerd formuleert, dus ‘en-toen-
stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op taalfouten. 
 

 
goed 2pt 
redelijk 1pt 
matig/zwak 0pt 
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RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELING SCHRIJFOPDRACHT TEKST 11 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. Voor toelichting: zie de 
Maartmededeling van 2004 voor docenten Engels vmbo, ook te vinden via 
www.eindexamen.nl 

5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelingvoorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 

aftrekpunten gewerkt. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 

naam (en het nummer) van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
• vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
• datum [mag hier] 
• vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
• datum [mag ook hier] 
• aanhef (en komma) 
 
• afsluiting (en komma) 
• witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting moeten ‘Yours faithfully, Yours sincerely, Yours truly en Sincerely yours’ 
goed gerekend worden. Dit, omdat deze conventie in de Angelsaksische landen op 
verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, omdat deze steeds minder strikt 
wordt gehanteerd.  
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 2 june 2004. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘june’ (geen hoofdletter) tot de spelfouten. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie (hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin.) Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een score 
voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van toepassing. 
(Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt.) U mag alleen hele 
scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De uiteindelijke score 
is daardoor altijd een even getal. 
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INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. (Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is.) Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. (‘Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt.) Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de indeling op 
een andere manier duidelijk is (bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen), dan dient u de 
alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria (meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen.) Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of 
minimaliseert, dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr Sheldrake. 
Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is hiervoor op zoek naar 
bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die je vorig jaar uit het asiel hebt 
gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij altijd al 
een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes experimen- 
ten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je onkosten vergoed 
krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
  London 
  WC1N3XX 
  Great Britain 
 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. Maak 
de brief eerst in het klad. 
• Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
• wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
• Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
• Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
• hoe lang je hem al hebt. 
• Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
• Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
• onkosten. 
 
 
Aanwijzingen 
Sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef, een passende 
slotzin en de afsluiting. 
Gebruik tussen 110 en 140 woorden. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar ook 
of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld 
of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets 
(zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt mee 

te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 
 
 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in the 
window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells me, 
that when I come home he always sits near the door 15 minutes before I 
come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for one 
year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I would 
like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 
Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit   2 
 
Totaal   13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and a 
beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies  0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik 3 (x 2) 
Inhoud   0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal 7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the travel 
expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies  0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik 1 (x 2) 
Inhoud   0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal 2 
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Examenopgaven VMBO-GL en TL 

2004 
 
 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 29 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer / elke opdracht staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 – 15.30 uur
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   Let op: beantwoord de open vragen 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 Tussen 30 september en 8 oktober kun je de uitgeknipte bon, als de kassa open is, 
omruilen voor twee gratis bioscoopkaartjes. Het zal niet altijd lukken om kaartjes te 
krijgen. 

 Citeer de eerste en de laatste twee woorden van de zin/het zinsdeel uit de advertentie 
waaruit dit laatste blijkt. 

 

Telegraph Promotion

FREE PREVIEW TICKETS FREE PREVIEW TICKETS 
to see The Pledgeto see The Pledge (15) 

StarringStarring Jack Nicholson, Benicio Del Toro, Helen Mirren, 
Vanessa Redgrave and Mickey Rourke. Directed by Sean Penn. 

 

How to get your tickets 
Present the ticket voucher below to the cashier at your nearest 
participating UGC cinema, during normal box office hours, from 
Sunday, September 30 to Monday, October 8, 2001 inclusive. 
You may exchange one ticket voucher for two tickets or two ticket 
vouchers for four tickets (maximum of four tickets per person). 
A ticket voucher will be published every day from Friday September 
28 to Monday October 1 inclusive. Tickets are strictly subject to 
seat availability and will be allocated on a first come first served 
basis. Screenings will take place on Monday, Oct 8 at 8.30 pm. 
 
UGC Cinemas 
UGC has 43 cinemas across the UK and Ireland and is committed 
to offering its customers great prices and a state-of-the-art 
cinematic experience. 
Alongside this, UGC is dedicated to increasing the range of films 
available in its cinemas, so you will never be short of something to 
choose from. UGC Cinemas offer exceptional value through their 
variety of ticket prices; these include Early Bird, Kid’s Club and for 
serious film fans, the Unlimited Card which allows you to see as 
many films as you like as often as you like at any UGC Cinema 
(from just £9.99* a month, minimum subscription 12 months). 
*Excludes four London West End cinemas where the Unlimited 
Card can be purchased for £19.99 a month. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The PleThe Pledge i is distribut distributed ed by Warnby Warner Brer Bros. Picturos. Pictures anes and d will be owill be on general ral relreleasease e from Ofrom October 12.tober 12. 

 

TermTerms and co and conditions:itions: This voucher may be exchanged for up to 
two tickets for a private preview screening of Warner Bros. Pictures 
new release The Pledge on Monday, October 8, 2001. A maximum of 
two vouchers (for four tickets) may be redeemed per person. Present 
this voucher to the cashier at your nearest participating UGC cinema, 
during normal box office hours only, from Friday, September 20 to 
Monday, October 8, 2001 inclusive. Tickets are strictly subject to seat 
availability and will be allocated on a first come first served basis. 
Photocopies of the coupon will not be accepted. There is no cash 
alternative. Tickets are non-transferable. Screening time is 8.30pm 
and there is no late admittance. 

Name: 
----------------------------------------------
Email address: 
----------------------------------------------
Telegraph Group Limited, Hollinger 
New Media Limited and their group 
of companies would like to pass 
your details on to other carefully 
selected organisations in order that 
they can offer you information, 
goods and services that may be of 
interest to you. If you would prefer 
that your details are not passed to 
such organisations please tick this 
box �.  
 

VOUCVOUCHERHER 
 

To the Cashier:To the Cashier: Please exchange this voucher 
for up to two preview screening tickets for 
The PledgeThe Pledge on Monday, October 8, 2001. 
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TEKST 2 
 

1p  2 Wie worden in het onderstaande berichtje opgeroepen mee te doen in een demonstratie 
voor meer veiligheid op de weg? 
A automobilisten 
B fietsers 
C motorrijders 
D paardrijders 
E voetgangers 
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TEKST 3 
 

1p  3 Voor wie is de onderstaande mededeling vooral bedoeld? 
A bedrijven die willen adverteren op de BBC 
B doven en slechthorenden 
C liefhebbers van buitenlandse tv-series 
D mensen die een nieuwe afstandsbediening willen kopen 
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TEKST 4 
 

2p  4 Hieronder lees je een berichtje over een speciale TV. 
 Welke twee effecten heeft deze TV volgens onderstaande tekst? 

 

 
 

Pagina: 1556Voor 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).



 

400030-2-575o 6 ga naar de volgende pagina 

 1 

5

10

15
2 
 

20
 
 
 3 

25

 
4   35

 

5 
40

 

 
 

45
6 

 

50
 

7 

55

‘The Sunday Times’ 

TEKST 5 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hen Tolga 
Kenan, 12, 
slight and 
dark, was 

picked as a ‘double’ to 
stand in as ‘Harry’ during lighting rehearsals for the 
Harry Potter film that premiered last week, the first 
thought of Tolga’s mother was “What about his 
education?” Tolga, then 11, had been at secondary 
school, Bishop Stopford comprehensive in Enfield, 
for just a month: “I was expecting the school to raise 
concerns, but they thought it was a fantastic chance 
and he should take it,” says his mother. So, Tolga 
stood in for Daniel Radcliffe to give the Potter star 
time for his own tutoring. 
 Every day, by law, child actors must receive a 
minimum of one hour’s education and a maximum of 
five hours. Therefore, all 450 child stars, doubles and 
extras acting in Harry Potter carried on with normal 
education through the past year in a specially 
established school at Leavesden studios in 
Hertfordshire.  

  “The teacher attention the children get in groups 
of three or five – Harry, Ron (Rupert Grint) and 
Hermione (Emma Watson) have their own individual 
tutors – means filming can improve their 
schoolwork,” says Janet Willis, the Harry Potter head 
tutor. And Willis ought to know, she has been in 

films and theatre for 25 
years, teaching children 
in films such as Empire 
of the Sun, The 
Borrowers, and Indiana 

Jones and the Temple of Doom. 
 As Harry Potter filming could last for seven 
films and seven years – some children’s entire 
secondary school careers – the studio has invested in 
specialist tutors, textbooks and science equipment. 

  “Step into the Harry Potter classrooms, where 
teachers are working with small groups of children in 
full costume and make-up (perhaps Malfoy, Dudley 
and Crabbe in one, two or three uncannily similar 
Harry and Hermione doubles in another), and all the 
children will be doing different work set by their 
individual schools,” says Willis. 

  According to parents, children and teachers, 
endless interruptions to learning are the biggest 
disadvantage to film acting; the needs of the film 
override everyone and everything else. “One or two 
decided not to come back after the first film,” says 
Willis. “They go to high-flying schools and I think 
they have made a very wise decision.” 

  All the children go back to their own schools for 
exams – the next Harry Potter film has been 
scheduled so the Weasley twins in particular are free 
for their GCSEs1). 

 
 

 
 

noot 1 GCSE: General Certificate of Secondary Education (Einddiploma Voortgezet Onderwijs)

W

Even young wizards 
have a lot to learn

“Child actors run the risk of falling behind in 
their schooling but personal tuition on set can 
actually improve their work.” Karen Gold reports

30 
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1p  5 What can be concluded from paragraph 1? 
Tolga Kenan’s mother 
A expected the film studio to make arrangements for her son’s education. 
B thought her son would not learn much from being a stand-in actor. 
C was certain her son would not be permitted to work as an actor. 
D was worried about her son’s school career and the reaction of his teachers. 
 

1p  6 What is said about the child actors and their education in paragraph 2? 
A Most of them stayed at their own schools during the shooting of the film. 
B Only the leading actors received extra lessons on the film set. 
C Some of them could not be admitted to the rather small studio school. 
D They attended school only once or twice a week. 
E They regularly followed lessons throughout the making of the film. 
 

1p  7 ‘… filming can improve their schoolwork’ (regels 26-27) 
 Hoe komt dat volgens Janet Willis in alinea 3? 

 
2p  8  Wat wordt duidelijk in alinea 5 over het schoolwerk dat de jonge acteurs moeten 

doen? 
 Schrijf twee punten op. 
 

1p  9 What makes learning difficult for the child actors according to paragraph 6? 
A the boring every-day routine on the film set 
B the high demands their parents make with regard to their education 
C the priority that is given to their film work at all times 
D the special attention they get from the people around them 
 

1p  10 What can be concluded from paragraph 7? 
A Some schools have arranged extra privileges for the young actors. 
B The film company takes the education of their actors quite seriously. 
C The studio school does not teach at secondary education level. 
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TEKST 6 
 

1p  11 In deze advertentie worden vrijwilligers gevraagd om 
A artikelen te schrijven voor een daklozenkrant. 
B daklozenkranten te verkopen. 
C organisatorische taken uit te voeren bij een daklozenkrant. 
D te helpen in een nachtopvang voor daklozen. 
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TEKST 7 
 

1p  12 Wat blijkt uit de reactie van de tweede vrouw volgens de laatste twee regels van ‘Joke of 
the Day’? 
A Dat de filmeffecten haar het idee gaven dat ze echt in de achtbaan zaten. 
B Dat het ritje in de achtbaan haar heel slecht beviel. 
C Dat zij helemaal niet had geluisterd naar wat de andere vrouw zei. 
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TEKST 8 
 
 

Why teenagers need mobiles 
 
Text messaging is the 
latest way for young 
people to feed their urge to 
communicate. This is what 
Kate Figes wrote about it 
in the year 2000… 
 

obile phone users 
in the UK are 
sending more 
than half a billion 
text messages a 
month, according 

to the Mobile Data Association. 
My guess is that an increasing 
number of them are teenagers 
“talking” to each other. 
 Text messages are    13    , so 
children can use them secretly 
in class, the modern equivalent 
of passing notes under the desk. 
 There are one million mobile 
owners under 15. Nine and ten-
year-olds are the fastest 
growing market. This presents 
problems for parents, who foot 
the bill, and teachers who do 
not welcome phones in their 
lessons. But mobiles are 
important to teenagers and, with 
a skill you can only be surprised 
at, they use one thumb to tap 
out their own telephone 
language, such as CU. I believe 
it is important to understand 
why: they need to talk. 
 For a teenager, a mobile is an 
essential lifeline    14    friends; 
they are also cool status 
symbols that make them feel 
grown up. Teenagers need to 
communicate with their friends 
all the time, not for an exchange

of essential information or the 
occasional chat as adults do, but 
to fulfil an essential need of 
adolescence. 
 As teenagers strive for 
greater independence, they have 
to replace    15    provided by 
their parents, with closer contact 
with their friends. So they stick 
together: girls walk arm in arm, 
boys backslap, punch and play-
fight, and when they cannot 
connect physically, they talk or 
text message on the phone. 
Mobiles also offer security, a 
valuable link to home in case of 
emergency, as well as the 
freedom to escape from it. 
 However, mobile phones 
may carry a health risk. In July, 
David Blunkett, the Secretary of 
State for Education and 
Employment, wrote to all 
schools in England and Wales, 
discouraging pupils under 16 
from using mobile phones 
   16    “because they are more 
likely to be vulnerable to any 
unrecognised health risks from 
mobile phone use than are 
adults because their nervous 
systems are still developing. 
Also, because of their smaller 
heads, thinner skulls and a more 
sensitive tissue structure, 
children may absorb more 
energy from a mobile phone 
than do adults.” 
 All adolescents know, of 
course, that adults have a habit 
of denying them access to the 
pleasures and the privileges of 
grown-up life. Therefore, this

attempt to ban or control 
mobiles for the sake of their 
health is bound to be as    17    
as banning the under-16s from 
any other adult pursuit. 
 Mobile phones are exciting 
because they are adult toys, but 
they are also central to an ado-
lescent’s sense of well-being. 
Any talk of    18    seems quite 
unimportant or remote when the 
benefits seem so obvious. 
 And if the phone companies 
were to invest some of their 
profits, made from exploiting 
this vital teenage need to talk, 
into finding ways of making 
mobiles safer, now that would 
be something! 
 
Kate Figes is author of Life 
After Birth, published by 
Penguin. 
 
 ‘The Times’ 

M
Teenagers use their own form of 
shorthand for text messages 
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Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p  13  
A cheap 
B complicated 
C informative 
D silent 
 

1p  14  
A hooking them up with 
B reminding them to 
C separating them from 
 

1p  15  
A the financial support 
B the growing friendship 
C the safe haven  
 

1p  16  
A for emergency calls 
B for non-essential calls 
C in classroom situations 
D in crowded public places 
 

1p  17  
A necessary 
B simple 
C unforgivable 
D unsuccessful 
 

1p  18  
A bad school results 
B financial problems 
C health risks 
D wasting time 
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TEKST 9 
 

Hello boys, we can beat 
you at your own game 
 
These women are professionals who all do jobs traditionally dominated by men. Being a woman 
doesn’t mean they’re afraid of hard physical work or tough challenges.  
 
Flight Lieutenant Su Bunning, 29, is a BOMB DISPOSAL OFFICER based at RAF Wittering 

1     I’ve always been fascinated by aircraft and decided to become an RAF engineer 
when I was quite young. I’ve now been a serving officer for seven years and find 
weapons, engineering and bomb disposal particularly stimulating areas to work in. 
People think my job is dangerous because they’re not aware of what makes bombs 
go bang. I don’t think of it like that because I’ve learned how to deal with them. It’s 
essential to use 100 per cent mental effort. My partner Jon doesn’t worry about me 
because he has confidence in my abilities. In my current role I have 89 men reporting 
to me. There are no other women on the team.      21    , because at technical college I 
was the only female on the course. 

2     I’m kept busy all day and this job is physically very demanding, so I do extra training in my spare time 
to keep fit. I myself have to be able to do everything that I expect from the men who work for me. 

 
Jacqueline Davis, 40, is the world’s top female BODYGUARD 

3     Some men are surprised when they find out they’re going to work with a 
woman bodyguard, especially in the Middle East. I was in Egypt once, 
training policemen in anti-terrorist techniques. During the day they listened to 
me, but in the evening I went back to being just a female who was ignored 
and expected to walk behind them. One day an embassy official turned up to 
see how it was going. As a test, he told one of the policemen to floor me. So I 
decked this poor bloke and stood on his windpipe until the official yelled: ‘Let 
him go!’  

4     I’ve worked with many celebrities, but I turned down the chance to work for 
Madonna because I was worried that looking after her would turn into a media 
scrum. Also, she wasn’t paying enough. 

 
Diana Nell, 21, works as a MECHANIC for a national garage chain 

5     I started off as a receptionist in a garage and one day I asked my boss if he could 
teach me a few things so that I’d be able to do the maintenance on my own Toyota. 
The more I learnt about it, the more interested I became, so I decided to become a 
mechanic. 

6     Occasionally, customers ask me if I know what I’m doing and I just explain that I 
am fully trained and qualified. That reassures them. At first      24     , but now I don’t 
let it upset me any more. 

7     The guys at work have looked after me so well. I love them to bits. I’m part of the 
team and I’m very happy working here. If a nice-looking woman goes by, they might make a comment. 
Lads will be lads! I don’t want the guys to feel they have to tiptoe around me just because I’m a girl. If I’m 
having a problem with a boyfriend I might even ask their advice from the male perspective.  

8     My job has never got in the way of any relationship and it’s a good feeling to know I’ve made my mark 
in a job that’s unusual for a woman. 
 
   ‘Now’ 
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1p  19 Why did Su Bunning become a bomb disposal officer, according to paragraph 1? 
Because 
A she got interested while working as a flight engineer. 
B she wanted a job close to her boyfriend. 
C she was attracted by the dangerous side of the job. 
 

1p  20 What or who keeps Su Bunning safe, according to paragraph 1? 
A her partner 
B her protective clothing 
C her RAF team 
D her training 
 

1p  21 Kies bij    21    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A I don’t like it 
B I’m used to it 
C I was surprised 
 

1p  22 How do some men react to Jacqueline Davis, according to paragraph 3? 
A They do not always take her seriously. 
B They do not like to be trained by her. 
C They try to get a date with her. 
 

1p  23 Why did Diana Nell become a mechanic, according to paragraph 5? 
A She became enthusiastic after working on her own car. 
B She had always been completely fascinated by cars. 
C She wanted to try something different after being a receptionist. 
D She was asked by her boss to help out in the garage. 
 

1p  24 Kies bij    24    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A I felt very proud 
B I was enthusiastic 
C it left me indifferent 
D it made me angry 
 

1p  25 ‘Lads will be lads!’ (paragraph 7). 
What does Diana mean to say about her male colleagues? 
A They always stick together as a close group. 
B They are not interested in her personal problems. 
C They do not act differently towards women because of her. 
D They think they are better at their job than women are. 
 

1p  26  Wat is de belangrijkste overeenkomst tussen de drie vrouwen volgens deze tekst? 
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TEKST 10 
 

1p  27 In onderstaande tekst is sprake van een systeem waarbij ouders bloed afstaan ten 
behoeve van hun kinderen. 

 Welke alinea maakt duidelijk wat de directe aanleiding was om dit systeem in te 
voeren? 

 Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van die alinea op. 
 

 

Parents give blood
■ MELBOURNE

ABOUT 200 Victorian families
are expected to use a new system
that allows parents to donate
blood to their children through
the Red Cross Blood Bank.

The move, starting on
Monday, is part of sweeping
changes to Victoria’s transfusion
system sparked after a
Melbourne schoolgirl contracted
HIV from a blood transfusion.

Blood Bank Victorian director
Patrick Coghlan said prospective

patients should first contact their
local doctor, who would refer
them to the Blood Bank for
preliminary checks.

Dr Coghlan said the Blood
Bank had to check whether a
child had the same blood type as
either parent before taking blood
and storing it for transfusion.

It is expected that in the first
12 months 200 families will take
advantage of the new system,
which will bring Victoria into

line with the rest of the country.
But Dr Coghlan said it was

wrong to assume it was safer for
children to receive blood from
parents.

“There is no evidence that
directed donations are safer,” he
said.

The State Government has
agreed to all the recommenda-
tions of a review of the current
system. It has provided $100,000
to implement the new system.

–AUSTRALIAN ASSOCIATED PRESS
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TEKST 11 
 

1p  28 Uit een vergelijkend warenonderzoek blijkt dat er verschillen in kwaliteit zijn tussen 
hamburgers. 

 Schrijf het nummer op van de hamburger die als beste uit de test komt. 
 

How BAD are burgers? 
They’re one of the top junk foods but kids love them! Angela Dowden  
gives her verdict on 5 of the most popular burgers 
 
 1 Sainsbury’s Chargrilled Beef Burgers 
Beef content: 82 per cent. 
These burgers contain twice as  
much salt as some others and  

have added flavourings, fillers,  
stabilisers and preservatives.  

The only positive aspect is that  
they have a lower fat content  

than many of the burgers we  
looked at. 

2 Organix Organic Beef Burgers 
Beef content: 81 per cent. 
These get our vote because they’re low in salt, 

have the lowest fat content and no artificial 
ingredients (they contain just beef, diced onion, 

seasoning and breadcrumbs). They’re also made 
with organic beef  

which means  
animal welfare  

standards are  
higher. 

3 Ross Tendergrill Economy Burgers 
Beef content: None 
These burgers are made with pork heart and the 

dregs of pork and chicken carcasses. They may 
still be wholesome but with all the flavour 

enhancers and preservatives, this is food at its 
most processed and had best be avoided. For 

cheap ‘real’  
food, go for  

baked beans or  
scrambled eggs. 

4 Birds Eye Original & Best Beef Burgers 
Beef content: 81 per cent. 
These burgers contain flavour enhancer and 
preservatives but otherwise the ingredients list is 

wholesome.  
The fat content  

isn’t extremely  
high but it’s not 

low either. 

5 Birds Eye 100% Beef Burgers 
Beef content: 98 per cent. 
Despite being labelled 100 per cent beef, these 
burgers contain added flavourings and stabilisers, 

plus vitamin C and vitamin E to prevent rancidity.  
They have an  

average fat  
percentage. 
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TEKST 12 
 

2p  29 Je wilt telefonisch een reservering maken voor een kanotocht georganiseerd door 
Pembrokeshire Watersports. De betaling gaat in twee stappen. 

 Beschrijf de twee stappen. 
 
 
 

A relaxed paddle for those with little 
or no experience along the quieter 
reaches of the Daugleddau Estuary, 
looking at the natural and social 
history of the area. Suitable for 
anyone over 8 years of age. 
 
For all the trips, meet at the 
Pembrokeshire Watersports Cleddau 
River Centre, grid ref. SN 981 041, 
where transport will be provided. 
Persons under 14 years of age should 
be accompanied by an adult. All the 
boats, lifejackets and waterproof tops 
are provided. Bring a change of 
clothes, especially footwear you 
don’t mind getting wet, and your own 
waterproofs if you wish. Please 
arrive 15 minutes before the start of 
the trip. 
 
For the longer trips, you may want to 
bring food, as a short break during 
the journey is planned. Food can be 
purchased from the centre cafe. 
 
Bookings & Charges: Reservations 
can be made through Pembrokeshire 
Watersports centres on 01646.622013 
with a non-refundable deposit of £5 
per person payable to Pembrokeshire 
County Council. The balance must be 
paid at the start of the trip. 
£16 per Adult / shorter trips 
£26 per Adult / longer trips 
£14 per Child / shorter trips 
£24 per Child / longer trips 
These trips may have to be cancelled 
because of the weather: this decision 
can only be made on the day by the 
senior Watersports staff, in which 
case deposits are refunded. 
Throughout the year, Pembrokeshire 
Watersports’ three centres offer a 
wide range of activities including 
Sailing, Canoeing and Powerboating.  

 

JENKIN’S POINT (LAWRENNY) 
TO CAREW CASTLE 
Friday 20th April  1500 – 1730 
Sunday 22nd April 1600 – 1830 
Saturday 2nd June 1400 – 1630 
Sunday 3rd June  1430 – 1700 
Thursday 2nd August 1530 – 1800 
Sunday 5th August 1700 – 1930 
Friday 17th August 1500 – 1730 
Sunday 19th August 1630 – 1900 
 
CLEDDAU RIVER CENTRE TO 
CAREW CASTLE 
Tuesday 24th April 1530 – 1930 
Tuesday 21st August 1600 – 2000 
Friday 31st August 1400 – 1800 
Monday 3rd September 1500 – 1900 
 
JENKIN’S POINT (LAWRENNY) 
TO CRESWELL QUAY 
Saturday 21st April  1530 – 1800 
Monday 23rd April  1630 – 1900 
Wednesday 25th April 1730 – 2000 
Saturday 4th August   1630 – 1900 
Saturday 18th August  1600 – 1830 
Saturday 1st September 1600 – 1830 
Sunday 2nd September 1630 – 1900 
 
CLEDDAU RIVER CENTRE TO 
CRESWELL QUAY 
(A LONGER TRIP FOR THE 
MORE ADVENTUROUS) 
Monday 4th June  1400 – 1800 
Friday 3rd August 1500 – 1900 
Monday 6th August 1600 – 2000 
Monday 20th August 1600 – 2000 
Tuesday 4th September 1600 – 2000 
 
JENKIN’S POINT (LAWRENNY) 
TO THE CLEDDAU RIVER 
CENTRE 
Friday 13th April  1400 – 1630 
Saturday 14th April 1400 – 1630 
Sunday 15th April 1500 – 1730 
Monday 16th April 1600 – 1830 
Thursday 26th April 1200 – 1430 
Friday 27th April  1300 – 1530 
Saturday 28th April 1200 – 1430 
Sunday 29th April 1400 – 1630 
Monday 30th April 1400 – 1630 
Monday 28th May 1400 – 1630 
Tuesday 29th May 1400 – 1630 
Wednesday 30th May 1400 – 1630

Sunday 29th July   1500 – 1730 
Tuesday 7th August  1230 – 1500 
Wednesday 8th August 1000 – 1230 
Thursday 9th August  1300 – 1530 
Friday 10th August  1330 – 1600 
Saturday 11th August  1430 – 1700 
Wednesday 22nd August 1100 – 1330 
Thursday 23rd August  1100 – 1330 
Friday 24th August  1400 – 1630 
Saturday 25th August  1430 – 1700 
Sunday 26th August  1430 – 1700 
Wednesday 5th September 1000 – 1230 
Thursday 6th September 1000 – 1230 
Friday 7th September  1100 – 1330 

 
 

 
 
 
 
 

FOR A FREE  
BROCHURE & ALL 

ENQUIRIES 
Please contact: 

01646 622013 
Pembrokeshire Watersports 
Cleddau Reach, Pembroke Dock, 

Pembrokeshire  SA72  6UB 

Discover Pembrokeshire 
Britain’s Coastal 

National Park 
pembrokeshirewatersports@ 

pembrokeshire.gov.uk 
www.pembrokeshire-

watersports.co.uk 

Guided Canoe Trips 2001
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TEKST 13 
 
Inleiding 
Met drie klasgenoten spreek je af van 16 juli tot 5 augustus in Wales te gaan kamperen. 
In een krant hebben jullie de advertentie van Pembrokeshire Watersports (zie tekst 12) 
gelezen. Het lijkt jullie leuk om naar het Pembrokeshire Coast National Park te gaan en 
vlakbij het Pembrokeshire watersportcentrum te kamperen. Misschien kunnen jullie in die 
vakantie een kanotocht van drie dagen maken. Jij schrijft een brief om meer informatie te 
vragen. Het adres is: 
Pembrokeshire Watersports 
Cleddau Reach 
Pembroke Dock 
Pembrokeshire 
SA72 6UB 
Great Britain 
 
 

13p   Opdracht 
 
Schrijf de brief (in het Engels!) naar het bovenvermelde adres. 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van de volgende punten: 
• Schrijf dat je graag meer informatie wilt hebben over wat je gelezen hebt in de 

advertentie. 
• Vertel waar je woont en hoe oud je bent. 
• Leg uit waar jij en je vrienden speciaal belangstelling voor hebben (driedaagse tocht) 

en 
• vraag of zo’n kanotocht mogelijk is. 
• Leg uit wanneer jullie daar op vakantie zijn en 
• vraag naar kampeermogelijkheden in de buurt. 
• Vraag of men de informatie zo spoedig mogelijk wil opsturen … 
• zodat jullie verdere plannen kunnen gaan maken. 
• Schrijf een passende slotzin. 
 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Pembrokeshire Watersports, de datum, de aanhef en 
de afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen hierbij niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar ook of 
je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of je alle (9) elementen van 
de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar schrijf 
niet veel minder dan 100 of veel meer dan 140 woorden. 
 
SUCCES! 
 
Let op: kijk ook nog op de volgende pagina. 
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EEN VOORBEELD VAN DE ADRESCONVENTIES VOOR EEN ‘FORMELE 
BRIEF’ (LET OP: OOK ANDERE UITWERKINGEN ZIJN MOGELIJK!) 
 
 
[adres afzender (je eigen adres)] 
Pinksterbloemstraat 63  
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
 
[datum (van vandaag)] 
23 June, 2004 
23rd June 2004 
June 23, 2004 
June 23rd 2004 
 
 
[adres geadresseerde] 
Pembrokeshire Watersports 
Cleddau Reach, 
Pembroke Dock 
Pembrokeshire 
SA72 6UB 
Great Britain 
 

einde 400030-2-575o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2004 
tijdvak 2 

 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen en maak de schrijfopdracht in deze uitwerkbijlage. 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Pagina: 1570Voor 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).



400030-2-575u 2 

Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord de open vragen in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven.  
Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 
 

 1 .................................................................................................................................................  
 

 2 A B C D E 
 

 3 A B C D 
 

 4 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
 
TEKST 5 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D E 
 

 7 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 8 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C 
 
 
TEKSTEN 6 EN 7 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C 
 
 

A B C D  A B C D   X BXA B C D  X of of 
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TEKST 8 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C 
 

 15 A B C 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 
 
TEKST 9 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C 
 

 22 A B C 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26 .................................................................................................................................................  
 
 
TEKSTEN 10 TOT EN MET 12 
 

 27 .................................................................................................................................................  
 

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

 29 Stap 1: .....................................................................................................................................  
 
Stap 2: .....................................................................................................................................  
 
 
 
 

MAAK DE SCHRIJFOPDRACHT OP PAGINA 4 
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TEKST 13 SCHRIJFOPDRACHT: PEMBROKESHIRE WATERSPORTS 
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2004 
tijdvak 2 

 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 

 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de 
scores in op de optisch leesbare formulieren. Noteer de scores die behaald zijn voor de vier verschillende 
criteria van de opdracht bij tekst 13 (de schrijfopdracht) achter de vraagnummers 30, 31, 32 en 33. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past 
de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor 
het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn 
de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een 
vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn 
niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of 
in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het 
beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen 
rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Engels GL en TL kunnen maximaal 45 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor het vak Engels GL en TL zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling blijkt 

dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen rekening 
gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidsopdrachten worden 4 beoordelingscategorieën 
onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud en communicatieve effectiviteit, elk 
voorzien van een percentage van de scorepunten. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 || 
 

 1 maximumscore 1 
Tickets (are) … seat availability/served basis. 
 

 2 D 
 

 3 B 
 

 4 maximumscore 2 
een antwoord met de volgende strekking: 
• Je valt ervan af / Kinderen/Ze vallen ervan af  1 
• en je kijkt veel minder TV / kinderen/ze kijken veel minder TV 1 
 
TEKST 5  || 
 

 5 D 
 

 6 E 
 

 7 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Ieder kind krijgt (relatief) veel aandacht (van zijn/haar docent.) / Ze krijgen les in 
kleine groepjes (van 3-5 leerlingen.) 

 
 8 maximumscore 2 

antwoorden met de volgende strekking: 
• Ze krijgen individuele opdrachten / ieder hun eigen werk/verschillend werk  1 
• opgesteld door hun eigen school 1 
 

 9 C 
 

 10 B 
 
TEKSTEN 6 EN 7 || 
 

 11 C 
 

 12 A 
 
TEKST 8  || 
 

 13 D 
 

 14 A 
 

 15 C 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 16 B 
 

 17 D 
 

 18 C 
 
TEKST 9  || 
 

 19 A 
 

 20 D 
 

 21 B 
 

 22 A 
 

 23 A 
 

 24 D 
 

 25 C 
 

 26 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Ze hebben alle drie een typisch mannenberoep / ‘stoer’ beroep. / Ze zijn niet bang 
voor zwaar lichamelijk werk of echte uitdagingen. 

 
opmerking 
Voor: Ze hebben alle drie een gevaarlijk beroep, geen punt toekennen. 
 
TEKSTEN 10 TOT EN MET 12 || 
 

 27 maximumscore 1 
The move … (a) blood transfusion. 
 

 28 maximumscore 1 
(nummer) 2 (Organix Organic Beef Burgers) 
 

 29 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 
• je doet een aanbetaling van 5 pond (per persoon) 1 
• de rest van het bedrag betaal je bij het begin van de tocht 1 
 
 
TEKST 13 SCHRIJFOPDRACHT 
 
maximumscore 13 
Inhoudselementen:
1 vragen naar meer informatie 
2 waar je woont en leeftijd 
3 belangstelling voor driedaagse tocht 
4 vragen naar mogelijkheid kanotocht 
5 vakantiedata geven 

6 informeren naar 
kampeermogelijkheden in de buurt 

7 verzoek om een spoedig antwoord 
8 i.v.m. plannen maken 
9 passende afsluiting van de brief
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BEOORDELINGSVOORSCHRIFT 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde voorbeeldopdracht (How long was 
your dog in the window) en de drie voorbeeld-beoordelingen daarbij (zie bijlage 1 
en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten. (Zie ook de toelichting onder 
‘richtlijnen’.) 

 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
• het juist vermelden van adressen, 

datum, aanhef, slotgroet en naam. 
Beoordeel taalfouten in de uitwerking van 
de conventies bij taalgebruik. 

 
0 ft 1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
• zinsbouw 
• woordgebruik en -volgorde  
• grammatica 
• spelling  
• gebruik hoofd- en kleine letters 
• gebruik interpunctie 
Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en 
woordgebruik meestal ernstiger/storender 
dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten 
hiervoor genoemd zijn, is maatgevend 
voor het gewicht van de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de moeite’. 

 
goed 4pt 
redelijk 3pt 
matig 2pt 
zwak 1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score met 2 
 
(De uiteindelijke score is 
hier dus altijd een even 
getal.) 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele taalfouten, 
in de uitwerking is terug te vinden. (Zie 
het overzicht van inhoudselementen in 
het beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen bij het criterium 
‘taalgebruik’ aan de orde. 

Aanwezig: 
9 elementen  2pt 
8 elementen 1pt 
7 of minder 0pt 
 

Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver 
• helder en goed op de lezer gericht 

schrijft, dus echt communiceert en 
niet ‘slechts’ de opdracht uitvoert. 

• wat structuur betreft, zorgt voor een 
samenhangend en goed lopend 
geheel, o.m. door correct gebruik van 
verbindende en verwijzende woorden 
en door te zorgen voor een correcte 
indeling in alinea’s. 

• gevarieerd formuleert, dus ‘en-toen-
stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op taalfouten. 
 

 
goed 2pt 
redelijk 1pt 
matig/zwak 0pt 
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RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELING SCHRIJFOPDRACHT TEKST 13 
 
AANBEVOLEN WERKWIJZE  
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldopdracht en -beoordelingen. NB het voorbeeld is standaard 

en geen uitwerking van de schrijfopdracht in dit examen. Voor toelichting: zie de 
Maartmededeling van 2004 voor docenten Engels vmbo, ook te vinden via 
www.eindexamen.nl 

5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het beoordelings-
voorschrift. 

6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. Er wordt niet met 
aftrekpunten gewerkt. 

7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul éérst de 
naam (en het nummer) van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter de 
goede naam komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt 
te worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
• vermelding van afzender [straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land] 
• datum [mag hier] 
• vermelding geadresseerde [naam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land - 

postcode mag ook na het land] 
• datum [mag ook hier] 
• aanhef (en komma) 
 
• afsluiting (en komma) 
• witregel: na aanhef en voor afsluiting 
 
Als afsluiting moeten ‘Yours faithfully, Yours sincerely, Yours truly en Sincerely yours’ 
goed gerekend worden. Dit, omdat deze conventie in de Angelsaksische landen op 
verschillende manieren wordt uitgewerkt en, daarnaast, omdat deze steeds minder strikt 
wordt gehanteerd.  
Let op: de ‘afsluiting’ moet altijd nog toegevoegd worden en geldt niet als een 
inhoudselement. 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 2 june 2004. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘june’ (geen hoofdletter) tot de spelfouten. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie (hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin.) Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik meestal ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. De volgorde 
waarin de te beoordelen aspecten hiervoor genoemd zijn, is maatgevend voor het 
gewicht van de fouten. Aarzel niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk 
daartoe aanleiding geeft. Bedenk dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een score 
voor een criterium. De bekende ‘één voor de moeite’ is hier dus niet van toepassing. 
(Deze wordt voor het examen als geheel al in de N-term verwerkt.) U mag alleen hele 
scorepunten geven. Vermenigvuldig de behaalde score met 2. De uiteindelijke score 
is daardoor altijd een even getal. 
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INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. (Een element is correct als de 
boodschap duidelijk is.) Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt, dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op de scorelijst de uitgewerkte elementen af en zet de behaalde 
score in de kolom ernaast. 
 
 
COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van punten voor de geleverde prestatie t.a.v. het 
communicatieve aspect van de brief. Niet alle werkstukken zullen voor punten in 
aanmerking komen. (‘Een redelijke prestatie – een brief die er niet in positieve of 
negatieve zin uitspringt - krijgt 1 punt.) Beoordeel de prestatie op het vlak van de 
structuur (verwijzingen, onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding 
tekst), inhoud (samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, 
gevarieerd.) 
Alinea-indeling: als de kandidaat geen witregels tussen de alinea’s zet, maar de indeling op 
een andere manier duidelijk is (bijvoorbeeld door inspringen of niet uitvullen), dan dient u de 
alinea-indeling goed te rekenen.  
Aantal woorden: de minimale en maximale aantallen woorden zijn een aanwijzing voor 
de kandidaat. Een goede brief die ‘te veel’ of ‘te weinig’ woorden bevat, dient niet 
afgestraft te worden. Vaak zal een te groot of te klein aantal woorden al negatieve 
gevolgen hebben voor andere criteria (meer taalfouten of het weglaten van 
inhoudselementen.) Alleen als een kandidaat nodeloos extreem uitweidt of 
minimaliseert, dient u hier minder punten toe te kennen. 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? 
(Maximaal 13 punten). 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr Sheldrake. 
Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is hiervoor op zoek naar 
bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die je vorig jaar uit het asiel hebt 
gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij altijd al 
een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes experimen- 
ten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je onkosten vergoed 
krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
  London 
  WC1N3XX 
  Great Britain 
 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. Maak 
de brief eerst in het klad. 
• Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
• wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
• Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
• Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
• hoe lang je hem al hebt. 
• Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
• Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en 
• onkosten. 
 
 
Aanwijzingen 
Sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef, een passende 
slotzin en de afsluiting. 
Gebruik tussen 110 en 140 woorden. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar ook 
of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld 
of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets 
(zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt mee 

te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 
 
 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in the 
window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells me, 
that when I come home he always sits near the door 15 minutes before I 
come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for one 
year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I would 
like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Janssen 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 
Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit   2 
 
Totaal   13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and a 
beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies  0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik 3 (x 2) 
Inhoud   0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal 7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the travel 
expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies  0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik 1 (x 2) 
Inhoud   0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal 2 
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Examenopgaven VMBO GL en TL 

2003 
tijdvak 1 

woensdag 21 mei 
13.30 – 15.30 uur 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 31 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal 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 TravelSmith biedt in de advertentie een gratis catalogus aan. 
   Wat voor soort catalogus is dat? 

Een catalogus van 
A afgeprijsde zomerkleding. 
B geheel verzorgde vakantiereizen. 
C handige reisartikelen. 
D speciale bedrijfskleding. 
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TEKST 2 
 

1p  2  Hoe kunnen lezers meedoen aan de prijsvraag van The Times? 
 

 
 
 

Pagina: 1590Voor 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).



300005-575o 4 ga naar de volgende pagina 

TEKST 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I was bulimic but nobody knew”

Jonathan Llewelyn, now 22, battled 
with bulimia for over two years

“I always thought I was a bit overweight, but I

suppose my obsession with food began when I started

going out with Katy. I was nearly 18 at the time and the

relationship only lasted a month, but it gave me a

massive ego boost. Katy was gorgeous, and the fact that

she fancied me made me want to make the most of what

I’d got. I knew that meant watching my weight.

First, I asked Mum to buy stuff like low-fat spread

instead of butter and skimmed milk instead of full fat.

Then I started avoiding ‘bad’ foods like chips and

chocolate altogether. I soon started to get it. I was

checking the fat and calorie content in everything I ate.

That Christmas, I got a holiday job working in a fast

food restaurant. This girl called Sarah worked there too;

she had an amazing personality and incredible figure, so

I was quite happy when she agreed to go out with me.

The thing was, going out with someone so perfect

made me want to be perfect too, which made me even

more determined to . Soon, calorie counting

wasn’t enough…

The following February, I was back working in the

restaurant with Sarah again. That’s when it happened.

I was at work, surrounded by the kind of food I’d been

avoiding for ages, and I just gave in. I didn’t eat loads

– I think I just had a burger and chips – but afterwards,

I felt awful, so bloated… I guess my stomach just

wasn’t used to meals.

Then it came to me; if I could get rid of the food, then

I’d feel fine. I’d heard about bulimia, but I didn’t really

apply it to what I was doing. Making myself sick just

seemed like the perfect solution, I would sneak

off to the toilet and put my fingers down my throat.

After that, I started making myself sick at home, too.

I’d get in from work, eat whatever Mum had made me,

then walk to the fields behind our house and throw it

back up, afterwards, so mum wouldn’t smell the

sick on my breath. It was easy.

I was making myself sick up to three times a day. The

weight started to drop off and my health began to suffer.

I felt exhausted. Still no one guessed what was

happening – I guess bulimia was the last thing my

mates would have suspected.

By the time summer arrived my body couldn’t take it

any more. At work one day I just passed out cold.

I came round in hospital.

“Are you eating properly?” a doctor asked, poking at

my stomach. “You appear to be quite malnourished.”

Suddenly I decided to . 
“I’ve… I’ve been making myself sick,” I stuttered,

tears pouring down my face. “But please don’t tell

anyone.”

I felt so ashamed.

“OK,” he promised. “But you have to understand

that if you carry on, you won’t just pass out, you’ll die.

Your body’s got nothing to work on, Jonathan.”

I was . I knew I’d lost weight but I hadn’t

thought bulimia could be so dangerous.

“You need to talk to someone about this,” said the

doctor as he left. “Someone close.”

I knew he was right and after a few moments alone I

decided Sarah was the best person to open up to. She

suggested: “Look, my aunt’s a counsellor, why don’t

you talk to her about it?”

I went the next day and it was really a good move.

She was so understanding and talking about it really

helped.

Since then, I’ve made tons of progress; in fact,

I don’t make myself sick at all any more.

I know I’ve still got problems but my self-confidence

is and I’m learning to love myself for who I am.

I think a lot more boys worry about their weight than

girls realise. You may not know a boy who’s got an

eating disorder but they are really out there – I should

know.”
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Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p  3  
A bored by 
B careless about 
C obsessive about 
 

1p  4  
A date other girls as well 
B earn some money 
C get into shape 
D improve my health 
 

1p  5  
A healthy 
B low-calorie 
C normal-sized 
D tasty 
 

1p  6  
A but 
B so 
C though 
D yet 
 

1p  7  
A chewing some gum 
B covering it 
C feeling better 
D taking a shower 
 

1p  8  
A ask some more advice 
B blurt the whole thing out 
C keep it all to myself 
D make up some kind of story 
 

1p  9  
A disappointed 
B glad 
C relieved 
D shocked 
 

1p  10  
A cracking up 
B gone completely 
C growing steadily 
D lower than ever 
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TEKST 4 

 
 

Sheriff with a mission
doles out rough justice
by Tom Rhodes

Phoenix

THE mornings are icy in the
desert scrubland outside Phoenix,
and Christopher Gingerich’s
hands shake with cold as he eats
a meagre breakfast in his tent. A
single overhead heater barely
penetrates the cold air, while thin
prison clothes offer little warmth
for Gingerich, 16, and his fellow
teenagers as they huddle together
eating a slop of powdered eggs.

Dressed in black and white
stripes and pink undergarments
they look almost comical. But
there is no laughter from the
group of solitary campers. Last
month they became the first
juveniles in America forced into
a tented jail. Soon they could
become the first to form a chain
gang.

‘The cold nights are just the
start,’ said Gingerich, after his
dawn ritual of exercise followed
by a freezing shower. ‘There’s no
tolerance in here. You make one
mistake and they lock you up 23
hours a day. Then it’s the chain
gang.’

The crimes committed by the
young prisoners range from at-
tempted murder to burglary and
from rape to sexual assault. But
most would say their biggest
mistake was to commit a crime in
the jurisdiction of Joe Arpaio, a
man who is known to all as the
meanest sheriff in America.

He has justifiably earned the
title. Arpaio, 66, who runs the
third largest sheriff’s office in the
country, says he operates on a
simple philosophy: “Nobody
should live better in prison than
they do outside.”

His tent cities were set up in
1993 to save money and relieve
the crowded jails. First there
were 1,200 men. Then came 200
women, and now the first batch
of juveniles in what Arpaio calls
the ‘pups’ tents’.

‘I could say that what I do is
all about saving taxpayers’
money,’ he said. ‘But this is about
punishment, and I want juveniles
who commit crimes to realise

that they will be treated no
differently than adults.’

Arpaio’s methods are legen-
dary. He already runs the only
female chain gang in the country.
The introduction of pink under-
wear was another means to
embarrass the young inmates.

Coffee and cigarettes, the sta-
ples of almost every American
and British jail, are banned.
Other luxuries and entertainment
are equally scarce. Donald Duck
cartoons, Lassie films and a
weather channel are broadcast
on a single television set.

The only concession to age is
a series of portable buildings in
which the young prisoners spend
at least four hours each day.
Known as Hard Knocks High,
these cabins offer education to
high school standard. The sheriff
also provides computers and
desks.

Outside there are no such
frills. The tents are surrounded
by 12ft high fences topped with
barbed wire. German shepherd
dogs equipped with collar came-
ras patrol the area 24 hours a day
to ensure that nobody leaves his
tent without authorisation. Arpaio
even proudly assures visitors that
he spends more each day on dog
meat than he does on prison food.

A neon vacancy sign blinks all
night above the tents, another
icon of Arpaio’s culture of humil-
iation.

Made possible by state legis-
lation that allows 14 to 17-year-
olds to be convicted as adults, the
first juvenile tents have provoked
fierce protests from civil rights
activists. Amnesty International
claims Arpaio’s harsh justice
merits a ‘Nobel Prize’ for cruelty.

Arpaio’s opponents are con-
vinced the teen tents won’t work:
‘The more repressive you get with
juveniles, the more you reverse
the process of rehabilitation,’
said Malcolm Klein, a professor
of sociology at the University of
Southern California.’ 

Sheriff Joe has been elected
twice by at least 90% of the
voters of Maricopa County. He
ignores the criticism. ‘It’s all rub-
bish,’ he said. ‘People set you up
and then they try to knock you
down. Ask the parents of these
young criminals what they think.’

Kim Gingerich has yet to visit
her son in the tent city. She is al-
most convinced that Christopher
is without hope of rehabilitation.
He has moved from detention
centre to halfway house, finally
being charged as an adult after
he broke probation and ran away
from home. ‘I just pray these
tents are bad enough - I really
do,’ she said. ‘I can’t bear to see
him suffer, but Christopher’s
been outsmarting the system for
so long, it’s what he needs.’

‘The Sunday Times’

Tough going: Arpaio presides over America's only female chain gang. Other elements of his
harsh regime include bans on coffee and cigarettes.
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1p  11 What are the first two paragraphs about? 
A About a miserable camping excursion for young criminals. 
B About very old-fashioned and uncomfortable prison buildings for young criminals. 
C About young prisoners whose living conditions are unusually tough. 
 

2p  12 Hieronder staan vier beweringen over de gevangenen. 
    Geef van elk van de beweringen aan of deze juist of onjuist is volgens alinea 3. 
   1  Ze beginnen de dag met gymnastiek en een douche. 
   2  Ze verzetten zich tegen de strenge regels. 
   3  Ze worden zwaar gestraft voor iedere misstap. 
   4  Ze zitten 23 uur per dag alleen opgesloten. 
   Noteer het nummer van iedere uitspraak op je antwoordblad gevolgd door ‘juist’ of 

‘onjuist’. 
 

1p  13  Citeer de uitspraak van Arpaio die aangeeft waarom hij alle gevangenen zo hard  
    aanpakt volgens alinea 1 t/m 7. 
    Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden op. 

 
1p  14 What could ‘But this is’ in ‘But this is about punishment,’ (paragraph 7) be replaced by? 

A But I don’t need their money; this is … 
B But that is not the point; this is … 
C But that would be illegal; this is … 
D But the taxpayer has no say in the matter; this is … 
 

1p  15 Welke combinatie van woorden uit alinea 10 vat de belangrijkste informatie uit die alinea 
samen? 
A concession to age – education 
B concession to age – young prisoners 
C computers and desks – education 
D computers and desks – portable buildings 
 

2p  16  Geef van elk van de onderstaande vier beweringen aan of ze juist of onjuist zijn  
    volgens alinea 11. 
   1  Arpaio heeft liever met honden dan met mensen te maken. 
   2  De bewakingshonden liggen de hele dag voor de ingang van de tent. 
   3  De gevangenen krijgen voedsel te eten dat eigenlijk hondenvoer is. 
   4  Omheiningen en honden met camera’s om hun nek maken ontsnappen bijna  
       onmogelijk. 
   Noteer het nummer van iedere uitspraak op je antwoordblad gevolgd door ‘juist’ of 

‘onjuist’. 
 

1p  17  Wat is de kritiek van tegenstanders op de methode van Arpaio volgens alinea 14? 
    Leg je antwoord uit. 
 
1p  18 What does Kim Gingerich think about Arpaio’s method according to paragraph 16? 

A She hopes it will finally help her son change his life. 
B She is convinced that it will make criminals more hardened. 
C She thinks it is far too hard on her son. 
D She wonders whether it isn’t more suitable for adults. 
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Hello Again 
Ch5   3.30pm                          
After being reincarnated by sister Judith 
Ivey, Shelley Long discovers that her 
husband Corbin Bernsen is now married to 
her best friend Sela Ward. Surgeon Gabriel 
Bryne provides the romance in a lightweight 
reincarnation comedy which didn’t do much 
for the Cheers star’s big-screen career. 

TEKST 5 
 

1p  19 Je kijkt graag naar films en tv-series waarin advocaten een belangrijke rol spelen. 
    Welke film uit het overzicht op deze twee pagina’s zou je kunnen kiezen? 
    Schrijf de naam van die film op. 
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Innocent Moves 
BBC2   11.35am                   
When seven-year-old Max Pomerac quickly 
picks up the ability to play chess  
by watching a few games in Central Park, 
his father Joe Mantegna contacts former 
champion Ben Kingsley to train the prodigy. 
Steven Zaillian’s film is a lot more 
intelligent than your average sports movie. 

Executive Target 
Ch5   9pm                             ▲
After his stomach-churning, ear-slicing turn 
in Reservoir Dogs, Michael Madsen quickly 
became typecast as your average nutcase 
with a gun. In this pacy if predictable 1992 
thriller, Madsen gets a chance to be on the 
receiving end for a change when he is taken 
hostage during a hijacking. 
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6 Blue Murder At St Trinian’s 

Ch4   1.45pm                       
Policewoman Joyce Grenfell’s encounter 
with devious coach-owner Terry-Thomas, 
Alastair Sim and Lionel Jeffries in drag – 
and George Cole as a younger version of 
Arthur Daley – are just some of the lessons 
in laughter on the curriculum of Launder  
and Gilliat’s lively schoolgirl sequel. 
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8 Inside Daisy Clover 
Ch5   3.30pm                       
With her page-boy hairdo and permanent 
pout, Natalie Wood was surely far too cute 
to be credible as the disillusioned teenage 
movie star in Robert Mulligan’s camp soap 
set in Thirties Hollywood. Robert Redford 
and Christopher Plummer do better as the 
men who help mess up her life. 
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VERVOLG TEKST 5 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKST 6 
 

1p  20 Welke van de onderstaande scholieren zou begrip tonen voor scholen die kluisjes 
afschaffen? 
A Christel V. 
B Jessica B. 
C Theresa D. 
D Geen van deze personen. 
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9 Rent-A-Kid 
BBC1   2.35pm                     
Matt McCoy and Sherry Miller want to 
experience parenthood before they decide to 
take the plunge and have children of their 
own, so salesman Leslie Neilsen has the 
bright idea of ‘renting’ them three children 
from his son’s orphanage. A sappy but 
sunny family comedy. 

Hellinger’s Case 
Ch5   3.30pm                          
Telly Savalas was really just playing Kojak 
again, but without the lollipop, memorable 
catch-phrases and badge, in this routine TV 
thriller series which cast him as a top 
defence lawyer. Here, the excuse for his big 
day in court is a Mob accountant charged 
with killing a TV newscaster. 

The Bedford Incident 
Ch4   1.40pm                    
Sidney Poitier has a refreshingly colour-
blind role as an earnest reporter in this tense 
Cold War thriller. Despite that, it’s Richard 
Widmark’s powerhouse performance as the 
obsessive captain of a U.S. Navy destroyer 
on patrol in Greenland that’s the real driving 
force behind the drama. 
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1 Mr. Majestyk 

Ch5   9pm                           ▲ 
Melon farmer Charles Bronson finds that his 
experiences in Vietnam stand him in good 
stead when forced into violent action after 
he makes an enemy of vicious Mafia hitman 
Al Lettieri. Pulp maestro Elmore Leonard’s 
caustic script gives this formula vigilante 
thriller a distinctive edge. 

The Defiant Ones 
Ch4   1.45pm                     
                                      White convict Tony 
                                      Curtis and black  
                                      prisoner Sidney  
                                      Poitier learn racial  
                                      tolerance when they  
escape from a chaingang handcuffed 
together. 
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TEKST 7 
 
. Moon 

rises again 

after almost 

total eclipse

Two snapshots. The first is from a day three
years ago in Africa, the moment on a sunlit
morning in Mozambique when a young
Englishman, the leader of a group detecting land
mines, is blown up as he walks down a lane that
has been ‘cleared’.

The second is set in the near future, a week
from today in a park in south London. This time
the noise that shatters the stillness is the gun
sending 30,000 runners on their way in the Flora
London Marathon.

Chris Moon narrowly survived the first and will
take part in the second. He is a remarkable man
who, in a literal sense, comes as close as possible to
being a sporting hero, fulfilling the classical
requirement: achievement based on superhuman
effort. The mine blew off his lower right leg and
damaged his hand so badly that he lost that too.
But less than a year after leaving hospital in the
summer of 1995 he had run his first marathon.
Last year he became the first leg amputee to
complete the 140-mile Great Sahara Run, which is
regarded as the toughest foot-race on earth.

The explosion in March 1995 nearly killed
him and redirected his life. He says he accepts
total responsibility for the accident: ‘I chose to be
there, but the people who live in mined areas have
no choice. Also, it doesn’t matter whether there
was a de-miner who made an error – and I
genuinely don’t think there was – because if that
was the case, it was back down to me because I
was the boss.

‘When it happened I heard this really loud
bang and the next thing I knew I was lying on the
ground. At first I felt completely normal because

the body produces endorphins so you don’t feel
any pain. Then I realised I must have been blown
up by a mine that was below metal-detector
range.’ Before the pain kicked in, Moon had to
cope with the greatest of the factors that might
have killed him: his loss of the will to live. ‘Quite
simply, giving up was the easy option. I’m sure if
I’d given up and gone to sleep I would have died.
But I couldn’t. I just think the only failure in life
is giving up and I just had to fight it.’

Having established his will to live, Moon had
to overcome more life-threatening problems
before he confronted the more ordinary task of
walking again. It was while he was still in hospital
in England waiting for his artificial leg that, after
watching the 1995 London Marathon, he
resolved to run the following year. His first
attempt at walking – ‘I got really excited, went
out and fell over for half an hour’ – supported the
medical view that he was being overambitious.
But he was on the starting line in 1996, finished
in five hours 40 minutes and raised £20,000 for a
rehabilitation centre in Cambodia.

This year, Moon will take part as the captain of
Team Flora who aim to raise £1.25 million for the
Diana, Princess of Wales Memorial Fund.
‘Having met the princess and worked with her on
the mines issue,’ he says, ‘I wanted to do
something that was quite simply about turning
tragedy into something positive. It’s all very well
for people to be sad and sentimental, but
unfortunately life is not always fair. As Forrest
Gump says, “Shit happens”.’

You can take Chris Moon’s word for it, too.
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‘The Observer’
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1p  21 To which of the following does ‘snapshots’ in ‘Two snapshots.’ (line 1) refer? 
Read lines 1-13. 
A Important events. 
B Quick photographs. 
C Terrible accidents. 
 

1p  22  Waarom staat ‘cleared’ in regel 6 tussen aanhalingstekens? 
 

1p  23 What is said about real ‘sporting heroes’ in lines 13 to 17? 
A They have to go to great extremes to be successful. 
B They have to take part in different categories of sport. 
C They must have high moral standards. 
D They must live up to ever changing demands. 
 

1p  24 What does Chris Moon explain in paragraph 4? 
A He does not believe it was just an accident. 
B He does not blame anyone but himself for what happened. 
C He does not think the area had been searched well enough. 
D He had not been able to check the area for mines himself. 
 

1p  25 What does Chris Moon say about his accident in paragraph 5? 
A He did not find out until later what kind of explosives were used. 
B He did not realise straight away that he had been badly wounded. 
C He knew it was not normal that he did not feel any pain. 
D If he had not got out of the way so quickly he would have been killed. 
 

1p  26 What is said about Chris Moon in paragraph 6? 
A He came first in the London Marathon in spite of his handicap. 
B He soon realised he needed assistance to fulfil his plans. 
C He wanted too much too soon, according to doctors. 
 

1p  27 In regel 68 staat ‘“Shit happens”.’ 
    Wat wordt daarmee bedoeld? 
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TEKST 8 
 

1p  28 Wat maakt het onderstaande artikeltje duidelijk over grote winkels die elektronica 
verkopen? 
A Ze concurreren elkaar weg door te stunten met te lage prijzen. 
B Ze houden klanten voor de gek met zogenaamd verlaagde prijzen. 
C Ze houden zich niet aan de onderling afgesproken prijzen. 
D Ze zijn te vroeg begonnen met het afprijzen van artikelen voor de kerstuitverkoop. 
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TEKST 9 
 

1p  29 Hieronder zie je een afbeelding van een plastic zakje dat de Royal Mail (het Engelse 
postbedrijf) je heeft toegestuurd. In het zakje zit een beschadigde envelop die aan jou 
gericht is. Daarin hadden 2 kaartjes voor een musical moeten zitten. Die zijn weg! Je gaat 
actie ondernemen! 

    Wat raadt de tekst op het zakje je aan te doen? 
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TEKST 10 
 

1p  30 Welke groep wordt aangesproken in deze advertentie? 
A Allochtonen. 
B Mensen zonder werk. 
C Vrouwen met een hoge opleiding. 
D Werkgevers en bedrijfsleiders. 
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TEKST 11 
 

1p  31 Wat moet de winkelbediende gedacht hebben toen hij zei: “We’re open ‘till ten tonight, 
you know”? 
A Dat de klant de openingstijden niet kende. 
B Dat de klant een drankprobleem had. 
C Dat de klant voor een druk restaurant werkte. 
 
 
 

4LAUGH LINES

4WORD POWER

4SPECIAL
FEATURE

4WHAT DO 
YOU THINK?

4JOIN THE 
DEBATE

4HOME

4OUR OTHER 
SITES

Send It

All in a Day's Work®

Here is the winning All in a Day’s Work story. To e-mail the
story to a friend, click on the Send It button.

Winning story

WHEN I WAS a cafeteria manager for a small-town industrial plant,
we occasionally prepared a special entree. One particular recipe
required a gallon of sherry, which the cafeteria did not have on hand. 
I purchased the sherry at a local package store on my way to work.
Later that morning a cook accidentally broke the bottle, necessitating
another trip to the liquor store in the afternoon. The same clerk
helped me and gave me a long look as he handed me my change.
“We’re open ‘till ten tonight, you know,” he said.

--Contributed to “All In a Day’s Work” by Maryann Stathoulis
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TEKST 12 SCHRIJFOPDRACHT: DE GESTOLEN KAARTJES 
 
INLEIDING 
 
Bij tekst 9 heb je gelezen dat je een beschadigde envelop via de Royal Mail hebt 
ontvangen. In deze envelop, afkomstig van Box Office in Londen, hadden 2 kaartjes 
moeten zitten voor een musical, waar je tijdens je vakantie naar toe wilt. De envelop blijkt 
opengescheurd te zijn en de kaartjes (ter waarde van totaal £64) zijn verdwenen. Er zit 
alleen nog een briefje in van Box Office waarop staat wat je besteld (en betaald) hebt. 
Omdat je al over drie weken naar Londen gaat, besluit je onmiddellijk een brief te 
schrijven aan de Royal Mail om de diefstal te melden en te vragen of je schadevergoeding 
kunt verwachten. Het adres is: 
Royal Mail International 
King Edward Building 
King Edward St. 
London 
EC1A 1AA 
Great Britain 
 
 
OPDRACHT 
 

13p  1 Schrijf de brief (in het Engels!) aan het bovenvermelde adres en gebruik de informatie 
uit de inleiding bij het uitwerken van de volgende punten: 

• Stel jezelf voor en 
• geef de reden voor het schrijven van je brief. 
• Geef informatie over de verdwenen inhoud van de beschadigde envelop en 
• wat die inhoud waard was. 
• Meld dat je een kopie van de brief van Box Office als bewijs hebt bijgevoegd. 
• Informeer naar de mogelijkheid tot schadevergoeding als de kaartjes niet worden 

teruggevonden. 
• Vraag of de Royal Mail in verband met je reisplannen jouw klacht snel wil 

beantwoorden. 
• Schrijf een passend slot bij je brief. 

 

AANWIJZINGEN 
 
Sla na elke alinea een regel over. 
Vermeld je eigen adres en dat van de Royal Mail, de datum, de aanhef en de afsluiting.  

   (Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik ten minste 110 en ten hoogste +/- 140 woorden. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
 
BEOORDELING 
 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt (spelling!), 
maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of je alle (8) 
elementen van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets (zinvols) 
toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden.  
 
SUCCES! 
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VOORBEELDEN VAN ADRESCONVENTIES VOOR EEN ‘FORMELE BRIEF’ 
 
Pinksterbloemstraat 63   [adres afzender: rechts- of linksboven] 
6845 SR  Barendrecht 
The Netherlands 
 
 
Royal Mail International   [adres geadresseerde: links] 
King Edward Building 
King Edward St. 
London 
EC1A 1AA 
Great Britain 
 
 
18 May, 2003     [datum: onder adres afzender] 
18th May, 2003 
May 18, 2003 
May 18th, 2003 
 

einde 
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Correctievoorschrift examen VMBO GL en TL 

2003 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 

Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of 
verwerk de scores in het programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk 26 mei naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO- 02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past 
de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor 
het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn 
de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een 
vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn 
niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of 
in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 
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3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan een antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het 
beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen 
rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte 
en de gemengde leerweg en voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in 
het jaar 2003 en mogelijk latere jaren:  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen ENGELS VMBO GL en TL kunnen maximaal 46 scorepunten 
worden behaald. 
 
Voor het vak Engels GL en TL zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling blijkt 

dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Bij het onderdeel leesvaardigheid wordt met taalfouten in de beoordeling geen rekening 
gehouden. 

3 Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheidsopdrachten worden 4 beoordelingscategorieën 
onderscheiden: specifieke conventies, taalgebruik, inhoud en communicatieve effectiviteit, elk 
voorzien van een percentage van de scorepunten. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
 
TEKST 1 EN 2 || 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 1 
   een antwoord met de volgende strekking: 
    Door een onderschrift/tekstballon bij de foto te verzinnen (en) / in te sturen. 

 
TEKST 3 “I WAS BULIMIC BUT NOBODY KNEW” || 
 

 3 C 
 

 4 C 
 

 5 C 
 

 6 B 
 

 7 A 
 

 8 B 
 

 9 D 
 

 10 C 
 
TEKST 4 SHERIFF WITH A MISSION DOLES OUT ROUGH JUSTICE || 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 onjuist 
 
Indien vier goed  2 
Indien drie goed 1 
Indien twee of minder goed 0 
 

 13 maximumscore 1 
‘Nobody should … do outside.’ (in alinea 5) 
 

 14 B 
 

 15 A 
 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 

300005-575c 
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Vraag Antwoord Scores 

 16 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
 
Indien vier goed  2 
Indien drie goed 1 
Indien twee of minder goed 0 
 

 17 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Hoe harder je jeugdige misdadigers aanpakt, hoe kleiner de kans om ze op het 
rechte pad te brengen. 

 
opmerking 
In het antwoord moet naar voren komen dat het effect van de aanpak tegengesteld is 
aan wat men wil bereiken. 
 

 18 A 
 
TEKST 5 EN 6 || 
 

 19 maximumscore 1 
Hellinger’s Case 
 

 20 C 
 
TEKST 7 MOON RISES AGAIN AFTER ALMOST TOTAL ECLIPSE || 
 

 21 A 
 

 22 maximumscore 1 
   een antwoord met de volgende strekking: 

 Omdat het paadje niet echt ‘explosieven-vrij’ of ‘veilig’ was / bleek te zijn. 
 Omdat hij toch werd opgeblazen. 
 Omdat het ironisch bedoeld is. 

 
 23 A 

 
 24 B 

 
 25 B 

 
 26 C 

 
 27 maximumscore 1 

   een antwoord met de volgende strekking: 
    dat er nou eenmaal vervelende dingen gebeuren (in een leven) 

 
TEKSTEN 8 T/M 11 || 
 

 28 B 
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Vraag Antwoord Scores 

 29 maximumscore 1 
 De (beschadigde) envelop en het (plastic) zakje/de verpakking retour (naar de Royal 

Mail) sturen. 
 
opmerking 
Zowel de envelop als het zakje moeten genoemd worden. Bij het noemen van slechts 
een van beide: geen punt toekennen. 
Bij het gebruik van ’wrapper’ of ’envelop’ in plaats van plastic zakje: geen punt 
toekennen. 
 

 30 D 
 

 31 B 
 
 
TEKST 12 SCHRIJFOPDRACHT: DE GESTOLEN KAARTJES || 
 

  maximumscore 13 
Inhoudselementen: 
1 voorstellen 
2 reden voor schrijven 
3 informatie over inhoud en 
4 waarde opgeven 

5 kopie bijgevoegd 
6 vragen naar schadevergoeding 
7 snelle behandeling vragen 
8 passend slot schrijven 

 

Pagina: 1610Voor 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).



 

300005-575c 7 

BEOORDELINGSVOORSCHRIFT || 
 
Bepaal de scores voor ‘taalgebruik’ en ‘communicatieve effectiviteit’ door 
werkstukken te vergelijken met de bijgevoegde drie voorbeeld-beoordelingen en 
de opdracht (zie bijlage 1 en 2). Maximaal te behalen: 13 scorepunten 

 
Criterium Beoordelingstaak Scores 
Specifieke 
conventies  

Beoordeel 
• het juist vermelden van adressen, 

datum, aanhef, slotgroet en naam. 
Beoordeel taalfouten in de uitwerking van 
de conventies bij taalgebruik. 

 
0 ft 1pt 
1 of meer ft 0pt 
 

Taalgebruik 
 
 

Beoordeel op 
• zinsbouw 
• woordgebruik en -volgorde  
• grammatica 
• spelling  
• gebruik hoofd- en kleine letters 
• gebruik interpunctie 
Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn 
bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en 
woordgebruik over het algemeen 
ernstiger/storender dan grammaticale 
fouten. Over het algemeen kan gezegd 
worden dat de volgorde waarin de te 
beoordelen aspecten hiervoor genoemd 
zijn, maatgevend is voor het gewicht van 
de fouten. 
N.B. Geef geen ‘één voor de moeite’. 

 
goed 4pt 
redelijk 3pt 
matig 2pt 
zwak 1pt 
zeer zwak 0pt 
 
 
 
 
vermenigvuldig de 
toegekende score met 2 

Inhoud Beoordeel of elk element van de 
opdracht, ongeacht eventuele taalfouten, 
in de uitwerking is terug te vinden. (Zie 
het overzicht van inhoudselementen in 
het beoordelingsmodel.) 
Taalfouten komen onder taalgebruik aan 
de orde. 

Aanwezig: 
8 elementen  2pt 
7 elementen 1pt 
6 of minder 0pt 
 

Communicatieve 
effectiviteit 
 

Beoordeel of de schrijver, 
• helder en goed op de lezer gericht 

schrijft, dus echt communiceert en 
niet ‘slechts’ de opdracht uitvoert. 

• wat structuur betreft, zorgt voor een 
samenhangend en goed lopend 
geheel, o.m. door correct gebruik van 
verbindende en verwijzende woorden 
en door te zorgen voor een correcte 
indeling in alinea’s. 

• gevarieerd formuleert, dus ‘en-toen-
stijl’ weet te vermijden. 

Let bij dit criterium niet op taalfouten. 
 

 
goed 2pt 
redelijk 1pt 
matig/zwak 0pt 
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RICHTLIJNEN VOOR CORRECTIE SCHRIJFOPDRACHT TEKST 12 || 
 
WERKWIJZE 
1 Lees deze richtlijnen goed door. 
2 Lees de opdracht en enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de 

prestaties. 
3 Bestudeer het beoordelingsvoorschrift. 
4 Bestudeer de voorbeeldbeoordelingen. 
5 Beoordeel vervolgens alle werkstukken aan de hand van het 

beoordelingsvoorschrift. 
6 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. 
7 Vul de scores die zijn behaald in op de scorelijst en bepaal het totaal. Vul eerst de 

nummers van de kandidaten in. Let er op dat de juiste score achter het goede 
nummer komt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de docent en hoeft niet gebruikt te 
worden. 

 
 
De beoordelingstaak bestaat uit 4 criteria: 
SPECIFIEKE CONVENTIES  
Beoordeel of de leerling de conventies heeft toegepast. Dus bij een brief: 
• vermelding van afzender (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land)  
• vermelding geadresseerde (naam + zie boven) 
• datum 
• aanhef en komma 
• slotgroet en komma 
Taalfouten binnen het uitwerken van de conventies komen bij taalgebruik aan de orde. 
Bijvoorbeeld: de leerling zet bij datum: 3 may 2003. Hier wordt voldaan aan een aspect 
van de conventies, maar rekent u ‘may’ (geen hoofdletter) tot de spelfouten. 
 
 
TAALGEBRUIK 
Beoordeel op zinsbouw, woordgebruik en woordvolgorde, grammatica, spelling, gebruik 
hoofd- en kleine letters en interpunctie (hoofdletter aan het begin en een punt of 
vraagteken aan het eind van een zin). Fouten zijn niet altijd even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn bijvoorbeeld fouten m.b.t. zinsbouw en (passend) 
woordgebruik over het algemeen ernstiger en/of storender dan grammaticale fouten. 
Over het algemeen kan gezegd worden dat de volgorde waarin de te beoordelen 
aspecten hiervoor genoemd zijn, maatgevend is voor het gewicht van de fouten. Aarzel 
niet om voor taalgebruik een 0 te geven als het werk daartoe aanleiding geeft. Bedenk 
dat het hier niet om een cijfer gaat, maar om een score voor een criterium. De bekende 
‘één voor de moeite’ is hier dus niet van toepassing. Vermenigvuldig de behaalde 
score met 2. 
 
 
INHOUD 
Het gaat hier over de boodschap die moet worden uitgedrukt. Beoordeel of elk 
inhoudselement volledig en correct is uitgewerkt. (Correct is een element als de 
boodschap duidelijk is). Zie het gegeven overzicht om te bepalen welke 
inhoudselementen moeten worden uitgewerkt. Als een kandidaat in plaats van de 
opdracht iets anders uitwerkt dan wordt dit gezien als een niet correct uitgewerkt 
element. 
N.B. Kijk hier niet naar spel- of andere fouten, die worden bij taalgebruik 
beoordeeld. Vink op het scoreformulier de uitgewerkte elementen af en zet de 
behaalde score in de kolom ernaast. 
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COMMUNICATIEVE EFFECTIVITEIT 
Bij dit criterium gaat het om toekenning van extra punten voor prestaties die (op 
onderdelen) in positieve zin opvallen. Niet alle werkstukken zullen daarvoor in 
aanmerking komen. Deze prestaties liggen op het vlak van de structuur (verwijzingen, 
onderlinge aansluiting zinnen en alinea’s, begin en afronding tekst), inhoud 
(samenhangend, pakkend) en woordkeus (verrassend, treffend, gevarieerd). 
N.B. Hier spelen zaken als foutieve spelling en/of grammatica geen rol meer! 
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Bijlage 1 
 
SCHRIJFOPDRACHT: How long was your dog in the window? (maximaal 13 
punten) 
 
Inleiding 
In de opdracht hiervoor heb je een tekst gelezen over het onderzoek van Dr Sheldrake. 
Hij gaat zijn experiment ook in Nederland en Duitsland doen en is hiervoor op zoek naar 
bazen en honden. Je denkt meteen aan je eigen hond, die je vorig jaar uit het asiel hebt 
gehaald! 
Het is een grappig hondje en vast ook telepathisch, want je moeder zegt dat hij altijd al 
een kwartier voordat je thuiskomt bij de voordeur zit.  
Het lijkt je heel leuk om met je hond mee te doen aan een van Dr Sheldrakes experimen- 
ten. Voorwaarde is wel, dat je niet te ver hoeft te reizen en dat je je onkosten vergoed 
krijgt. Je besluit Dr Sheldrake een brief te schrijven.  
Adres: BM Experiment 
    London 
    WC1N3XX 
    Great Britain 
 
 
Opdracht 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van onderstaande punten. Maak 
de brief eerst in het klad. 
• Zeg hoe jij aan de informatie komt over wat Dr Sheldrake doet en 
• wat je ervan zou vinden om mee te doen. 
• Geef aan welke bijzondere eigenschap je hond heeft. 
• Geef informatie over hoe je hond eruitziet en 
• hoe lang je hem al hebt. 
• Vraag waar het experiment in Nederland plaatsvindt. 
• Schrijf op hoe je denkt over reisafstand en  
• onkosten. 
 
 
Aanwijzingen 
Sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Dr Sheldrake, de datum, de aanhef, een passende 
slotzin en de afsluiting. 
Gebruik ten minste 110 en ten hoogste 140 woorden. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de kantlijn. 
 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt (spelling!), 
maar ook of je brief voor de lezer duidelijk en een goedlopend geheel is. Verder wordt 
beoordeeld of je alle elementen (8) van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best 
zelf iets (zinvols) toevoegen, maar gebruik niet veel meer dan 140 woorden. 
 
Succes! 
 
Inhoudselementen 
 
1 hoe informatie verkregen 
2 vermelden dat het je leuk lijkt mee 

te doen 
3 bijzondere eigenschap hond 
4 beschrijven uiterlijk hond 
 
 

5 hoe lang al in bezit 
6 waar gaat experiment plaatsvinden 
7 niet te ver reizen 
8 onkosten vergoed 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD-BEOORDELINGEN schrijfopdracht How long was your dog in the 
window? (Zie bijlage 1 voor opdracht) 
 
1 
Grotestraat 60 
2587 EK  The Hague 
Holland 
 
BM Experiment 
London 
WC1N3XX 
Great Britain 
 
21st March, 2001 
 
 
Dear Dr Sheldrake, 
 
I have read something about your experiments in The Observer. I read 
that you are coming to Holland and that you are looking for a dog with 
his owner. I would like to take part in your experiment with my dog. 
 
My dog has got very good characteristics, because my mother tells me, 
that when I come home he always sits near the door 15 minutes before I 
come in.  
 
My dog is big, black and he is very obedient. I have just had him for one 
year. 
 
I would like to ask where in Holland the experiment will take place and 
how long it will take. 
 
My condition is, that I do not want to travel a long distance and I would 
like my expenses to be refunded. 
 
I will end up this letter now and I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
Warsha Kanhai 
 
(144 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    1 
Taalgebruik   4 (x 2) (paar hele kleine foutjes) 
Inhoud     2 
Communicatieve effectiviteit 2 
 
Totaal     13 
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2 
BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT  Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
 
Dear Sir Sheldrake, 
 
I saw you ad in the newspaper, and I would like to be a part of the 
research.  
My dog has special qualities. He can do a lot of tricks and has a lot of 
energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. He’s got braun eyes and a 
beautiful black-whited fur. My grandmother gave him to me when he 
was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will take place. 
The condition is that I won’t have to travel to far and I would like to 
have the expenses payed for. 
 
Yours sincerly, 
Carlos 
 
P.S. Please write back soon. 
 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, aanhef) 
Taalgebruik   3 (x 2) 
Inhoud     0 (element 3 verkeerd uitgewerkt en 4 ontbreekt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
 
Totaal    7 
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3 
BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
The Hague, 26th March 2001 
 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
 
I red your ad in the Observer about you experiment to research dog’s 
senses and telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam is Lady. She haves a 
brown fur and short tail. I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take place and how long will it 
take to travel. 
The Distance must not be very long and I like to be payed for the travel 
expenses 
 
I like to get your anwser soon as possible 
 
your faithfull 
Amit 
 
(108 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies    0 (volgorde adressen, naam afzender, slotgroet) 
Taalgebruik   1 (x 2) 
Inhoud     0 (element 3 verkeerd uitgewerkt en 6 ontbreekt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
 
Totaal    2

300005-575c 
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