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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. 
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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. 

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



GT-0071-a-o 8 / 10 lees verder ►►►

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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