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Examen VMBO-GL en TL 

2022 

Engels CSE GL en TL 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Achter de bijlage is een erratum opgenomen.  

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
woensdag 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 is het doel van dit bord? 
A proberen de verspreiding van een exotische plant te stoppen 
B uitleggen hoe men een bepaalde giftige plant kan vermijden 
C waarschuwen voor een schadelijke plant die irritaties veroorzaakt 
 
 

Tekst 2 
 

3p 2 Geef aan of er onderzoek gedaan wordt naar de volgende aspecten. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer in de uitwerkbijlage. 
1 De afstand die een walvis kan afleggen op een dag. 
2 De band tussen moederwalvissen en hun kinderen. 
3 De effecten van stress op de gezondheid van walvissen. 
4 De hoeveelheid calorieën die een walvis nodig heeft per dag. 
5 De locaties waar walvissen het vaakst voedsel vinden. 
6 De plaats waar moederwalvissen hun jongen baren. 
 
 

Tekst 3 
 

1p 3 #KuToo Campaign (titel) 
 In welke zin wordt duidelijk wat de aanleiding is geweest om deze 

actie op te starten? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 

1p 4 In welk land is de wet aangepast naar aanleiding van het probleem uit de 
tekst? 
A Canada 
B het Verenigd Koninkrijk 
C Japan 
D Noorwegen 
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Tekst 4 
 

1p 5 Geef aan of de volgende voordelen van latere schooltijden worden 
genoemd in alinea 1. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer in de uitwerkbijlage. 
1 gemiddeld hogere cijfers 
2 verbeterde gezondheid 
 

1p 6 ‘with American children topping the rankings’ (paragraph 2) 
Which possible reason for this top ranking is mentioned in paragraph 2? 
A American schools tend to start even earlier than schools in Great 

Britain. 
B American society is very competitive and focused on scoring high. 
C In America schooldays are often longer than eight hours a day. 
D In America there is more research into sleep going on than elsewhere. 
 

2p 7 Welke twee verklaringen voor het gevonden slaaptekort bij tieners worden 
in alinea 3 genoemd? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 8 Kies bij    8    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A basic sleeping facilities on their premises 
B extra breaks to give people time to recharge 
C flexible hours based on their staff’s needs 
D four-day working weeks to address the problem 
E therapy for employees who need help 
 
 

Tekst 5 
 

1p 9 What becomes clear from paragraphs 1 and 2? 
A A number of restaurants in the UK misinform consumers about the 

ingredients they use. 
B A publication about the quality of restaurants and fast-food chains 

turned out to be fake. 
C An undercover investigation has exposed wrongdoings in the UK 

hospitality business. 
D Many meals served in restaurants contain more calories than meals 

served in fast-food chains. 
 

                                          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-22-1-o 4 / 9 lees verder ►►►

1p 10 What is the goal of paragraph 3? 
A to criticise the careless dining habits of the average consumer 
B to list other aspects of eating out that have been researched 
C to point out that the energy intake might be higher than recorded 
D to question the results found by the team that examined meals  
 

1p 11 Kies bij    11    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A act more responsibly 
B adjust their prices 
C become less greedy 
D study the regulations 
 

2p 12 ‘“Proposals to shrink the size of dishes or cap calories”’ (alinea 5) 
Geef aan of Kate Nicholls onderstaande argumenten noemt als bezwaar 
tegen deze voorstellen. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer in de uitwerkbijlage. 
1 Ze beperken het keuzeaanbod op de menukaart. 
2 Ze gaan ten koste van de klanttevredenheid. 
3 Ze maken het moeilijker om goed keukenpersoneel te vinden. 
4 Ze zullen de restaurants geld kosten. 
 

1p 13 What does the last sentence of paragraph 6 suggest? 
A It is clear that social media have changed our eating habits. 
B It is difficult to get public support for more nutritious meals. 
C It is possible that things are already changing for the better. 
 
 

Tekst 6 
 

1p 14 ‘“We can buy toys for children that don’t have any”’ (paragraph 1) 
What is true about this statement? 
A It defines what makes Manaaki Day such a unique festive event. 
B It is a key aspect of the traditional Maori culture in New Zealand. 
C It is one of the suggestions Eddie Writes made to Justin Lester. 
D It shows how Justin Lester hopes to boost his popularity in Wellington.
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1p 15 Why did Mayor Justin Lester react positively to Eddie Writes’ letter, 
according to the text? 
A He saw it nicely matched the policy set out by Prime Minister Jacinda 

Ardern. 
B He thought Eddie’s plan would help make Wellington more 

environmentally aware. 
C He wanted to make clear he supports the Maori population in 

Wellington. 
D He was already looking for effective methods to battle poverty in his 

city. 
 

1p 16 ‘Ardern was met with thunderous applause’ (paragraph 2) 
Why did she receive applause? 
A for asking key politicians worldwide to focus more on collaboration and 

being friendly 
B for being the first female politician to be asked to address the world 

during a conference 
C for giving financial support to special programs to protect vulnerable 

children worldwide 
D for setting an example by bringing her family to an important political 

gathering 
 

1p 17 ‘success is measured not only by the nation’s GDP’ (alinea 2) 
  In welke alinea verderop in de tekst wordt hier ook wat over gezegd? 
Noteer het nummer van deze alinea. 
 

1p 18 ‘its environmental policies also set it apart’ (paragraph 3) 
Which of the following persons is clearly impressed by Ardern’s 
environmental policies? 
A Jess Berentson-Shaw (paragraph 4) 
B Marama Davidson (paragraph 5) 
C Russel Norman (paragraph 6) 
 

1p 19 Welke maatregel gaat de Nieuw-Zeelandse regering invoeren om ervoor 
te zorgen dat de cultuur van de oorspronkelijke bevolking behouden blijft, 
volgens alinea 5? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
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Tekst 7 
 

1p 20 What becomes clear about Joe Nicchi’s business in paragraphs 1 and 2? 
A His old-fashioned ice cream truck is trending on social media. 
B His unusual and unique ice cream flavours are very popular. 
C It is difficult for him to make a living with just selling ice cream. 
D The concept of his ice cream business is quite traditional. 
 

1p 21 ‘“At first I was confused”’ (paragraph 3) 
Why was Joe Nicchi confused? 
A He found it hard to believe that so many young people were interested 

in his truck. 
B He was startled by the great number of strangers that reacted to his 

Instagram posts. 
C He was surprised by how many people preferred his ice cream over 

more expensive brands. 
D He wondered why people wanted something for free that costs very 

little to begin with. 
 

1p 22 What can be concluded from paragraph 4? 
A Influencers were fascinated by the history of Joe Nicchi’s ice cream 

truck. 
B Joe Nicchi gradually learned how to make use of influencers to 

promote his ice cream. 
C Joe Nicchi only served ice cream to influencers who treated him with 

respect. 
D Joe Nicchi was not interested in influencers wanting to post about his 

ice cream. 
 

1p 23 Kies bij    23    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A difficult 
B expensive 
C foolish 
D helpful 
 

1p 24 What is the point made by Evan Asano in paragraphs 6-9? 
A Business owners are starting to send influencers who misbehave 

away. 
B It is difficult to keep up with the different trends influencers come up 

with. 
C The hospitality business depends heavily on getting influencers’ 

approval. 
D The influencer as a tool to boost sales is starting to lose its 

effectiveness. 
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1p 25 What becomes clear about Joe Nicchi in paragraph 10? 
A He became an online hit when he publicly resisted influencers. 
B He finally decided to write about his internet experiences. 
C He gave in to the pressure to open an Instagram account. 
D He started a new career as a result of his social media fame. 
 
 

Tekst 8 
 

1p 26 What is the point made about Tucker Gumber in paragraph 1? 
A He has performed at all kinds of festivals. 
B He is an expert on visiting festivals. 
C He is trying to set a festival record. 
D He makes a living from going to festivals. 
 

1p 27 What becomes clear about Tucker Gumber in paragraph 2? 
A He has made decisions comparable to those made by some of his 

relatives. 
B He is without a steady income as a result of his love of going to 

festivals. 
C He prefers to live in the present and refuses to make provisions for the 

future. 
D His family share his love for festivals and enthusiastically support his 

way of life. 
 

1p 28 Kies bij    28    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A displeasing 
B exciting 
C realistic 
D unoriginal 
 

1p 29 ‘He then led by example’ (alinea 4) 
 In welke alinea verderop in de tekst wordt beschreven wat Tucker 

Gumber tijdens festivals doet, dat deze uitspraak ondersteunt? 
Noteer het nummer van deze alinea. 
 

1p 30 What is the function of paragraph 5? 
A to analyse how Tucker Gumber overcame setbacks 
B to explain why Tucker Gumber wants to be a writer 
C to show that Tucker Gumber is in need of financial support 
D to stress that Tucker Gumber knows what he is talking about 
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1p 31 What becomes clear about Tucker Gumber in paragraph 6? 
A He cares about the environment. 
B He enjoys being the centre of attention. 
C He inherited his love of music from his father. 
D He likes making new friends at festivals. 
E He takes personal hygiene quite seriously. 
 

2p 32 In alinea 7 zijn drie woorden weggelaten. 
 Bepaal voor  32-1 ,  32-2 ,  32-3  welk woord daar het best past.  
Noteer de letter van het woord achter elk nummer in de uitwerkbijlage. 
 
Let op: er blijven twee woorden over. 
Kies uit: 
a calling 
b challenge 
c concentration 
d expertise  
e recommendation 
 
 

Tekst 9 
 

1p 33 How does the writer introduce the topic of ‘wangiri’ in paragraph 1? 
A by advising people to distrust foreign calls 
B by describing his own experiences with it 
C by explaining how it has become so profitable 
D by stressing its impact on the global economy 
 

1p 34 Which of the following becomes clear about ‘wangiri fraudsters’ from 
paragraph 2? 
A They act within the laws of the countries where they are based. 
B They are supported by tech-companies looking for easy profits. 
C They can reach lots of people in a short period of time. 
D They make use of foreign licenses to run their businesses. 
 

1p 35 Wanneer is de ‘wangiri’-methode al succesvol volgens alinea 3? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 36 Kies bij    36    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A during off-peak hours 
B for as long as possible 
C for security reasons 
D while explaining their motives 
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1p 37 Kies bij    37    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A As a result 
B For example 
C Nevertheless 
D Similarly 
 

1p 38 Kies bij    38    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A always inform your provider 
B change your number immediately 
C don’t admit guilt 
D don’t call back 
 
 

Tekst 10 
 

1p 39 Welke van de volgende beschrijvingen geeft een juiste samenvatting van 
de tekst? 
A Een bioscoop heeft besloten dat kijkers een hond mogen meenemen 

bij een film over honden. 
B Een bioscoop laat honden toe in de zaal om de bezoekers duidelijk te 

maken dat ze zich slecht gedragen. 
C Een bioscoop probeert een beter publiek aan te trekken door alleen 

nog maar hondeneigenaren toe te laten. 
D Een bioscoop wil mensen die een hond verloren hebben troost bieden 

met het vertonen van bepaalde films. 
 

1p 40 ‘“concerns have been raised about what would happen to the soft 
furnishings”’ (regel 17/18) 
 In welke eerdere zin in de tekst wordt een voorbeeld genoemd van 

typisch hondengedrag dat het interieur zou beschadigen? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 
 

Tekst 11 
 

1p 41 American cheese mountain (titel) 

Wat wordt in dit artikel duidelijk over deze ‘kaasberg’? 
A Deze groeit doordat er steeds meer melk overblijft. 
B Deze heeft negatieve gevolgen voor de zuivelindustrie. 
C Deze is ontstaan door de opwarming van het klimaat. 
D Deze wordt gebruikt als reserve voor de wintermaanden. 
 

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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