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Examen VMBO-GL en TL 

2016 
 
 
 

 Spaans CSE GL en TL 
 

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

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord 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 Spaans antwoordt, levert dat 0 punten 
op. 
 
 

Tekst 1 

 
1p 1 Welk middel heeft het baasje van Smokey bedacht tegen het harde gespin 

van Smokey? 
A Ze doet een koptelefoon op.  
B Ze geeft Smokey veel te eten, zodat hij in slaap valt. 
C Ze laat Smokey na zijn maaltijd naar buiten gaan. 
D Ze zet de stofzuiger aan, zodat Smokey ophoudt met spinnen. 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 Welk probleem met betrekking tot haar ouders legt Alejandra voor aan 

Bernabé Tierno? 
A Zij hebben veel kritiek op haar. 
B Zij hebben weinig vertrouwen in haar. 
C Zij vinden dat ze te weinig thuis is. 
D Zij willen dat ze beter haar best doet op school. 
 

1p 3 Wat moet Alejandra doen volgens Bernabé Tierno? 
A begrip opbrengen voor het standpunt van haar ouders 
B haar ouders vragen waarom zij haar zo behandelen 
C meer vertrouwen in zichzelf hebben 
D met haar ouders naar een psycholoog gaan voor een gesprek 
 
 

Tekst 3 

 
1p 4 Lee el párrafo 1. 

¿Cuál es el secreto para hacer una buena tortilla de patatas? 
A practicar mucho 
B ser creativo 
C ser un buen cocinero 
D usar buenos ingredientes 
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2p 5 Lees de alinea’s 2 en 3. 
Om een goede tortilla de patatas te maken moet aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan. 
 Geef van elk van de volgende voorwaarden aan of deze wel of niet 

wordt genoemd in alinea 2 en 3.  
1 het soort olie dat gebruikt wordt bij het maken van een tortilla 
2 het aantal minuten dat een tortilla op het vuur moet staan 
3 de hoeveelheid eieren die in een tortilla gaat 
4 het formaat uien dat gebruikt moet worden 
 

1p 6 ¿Qué título podemos ponerle al texto? 
A El arte de la tortilla de patatas 
B El mejor plato de la cocina española  
C El plato favorito de los famosos cocineros 
D El plato más sano en 20 minutos 
 
 

Tekst 4 

 
1p 7 Lee la introducción. 

¿Qué sabemos de Matías Gómez? 
A a qué se dedica 
B por qué le gusta su trabajo 
C qué tipo de perros prefiere 
 

1p 8 ¿Qué cuenta el párrafo 1 sobre el trabajo de Matías? 
A a qué órdenes tienen que obedecer los perros 
B cómo su hobby se convirtió en su trabajo 
C dónde aprendió a entrenar perros 
D qué hizo para atraer a más clientes 
 

2p 9 Geef van elk van de vragen aan of er in alinea 2 wel of niet een antwoord 
op wordt gegeven. 
1 Op welke manier laat Matías de honden uit? 
2 Hoe vaak per dag laat Matías de honden uit?  
3 Waar let Matías op als hij de honden uitlaat? 
4 Wordt Matías geholpen bij het africhten van de honden? 
 

1p 10 Lee el párrafo 3. 
¿Cómo consigue Matías quitarle el miedo a un perro?  
A aísla al perro del resto del grupo 
B confronta a un perro con lo que teme 
C forma grupos de perros con los mismos problemas 
D le muestra al perro quién manda 
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1p 11 Lees alinea 4. 
 Wat kun je vinden op de Facebookpagina van Matías? 
Schrijf twee dingen op. 
  

1p 12 ¿Por qué el texto menciona “una guardería de perros” (líneas 24-25)? 
A La mayoría de los clientes de Matías prefiere dejar su perro en una 

guardería de perros. 
B Matías no tiene una guardería de perros porque no le gusta cuidar 

perros día y noche. 
C Matías tiene planes para abrir una guardería de perros. 
D No a todos los clientes de Matías les gusta dejar su perro en una 

guardería de perros. 
 
 

Tekst 5 

 
1p 13 Lee el párrafo 1. 

¿Por qué Fermina, Hilda y Gloria “pensaban que eran unas tontas” 
(líneas 5-6)?  
Porque 
A ganaban menos dinero que sus maridos. 
B habían suspendido los exámenes de leer y escribir. 
C no podían encontrar trabajo. 
D no sabían leer ni escribir. 
 

2p 14 Lees alinea 2. 
Manos Unidas leidt projecten met verschillende doelstellingen.  
 Geef van elk van de volgende doelstellingen aan of deze wel of niet 

wordt genoemd in alinea 2. 
1 verbeteren van leefomstandigheden van vrouwen  
2 aanleggen van waterputten  
3 scheppen van banen voor werkloze mannen 
4 onderwijs voor kinderen 
 

1p 15 ¿Qué explica Fermina en el párrafo 3? 
Gracias al Círculo de Alfabetización  
A ha encontrado un trabajo en una escuela. 
B puede ayudar a los niños a hacer los deberes. 
C se ha apuntado como voluntaria en varios colegios. 
 

1p 16 ¿Qué cuenta Hilda en el párrafo 4? 
Desde que sabe contar  
A ha montado su propio negocio. 
B lleva la administración de su casa. 
C se siente más segura en su vida laboral. 
D va al colegio para aprender a negociar. 
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1p 17 ¿Qué expresa Gloria en el párrafo 5? 
A arrogancia 
B esperanza 
C gratitud 
D inseguridad 
 
 

Tekst 6 

 
1p 18 Lee el párrafo 1. 

¿Por qué falta papel higiénico en las comisarías de Valencia? 
A En las comisarías de Valencia trabajan más agentes que antes.  
B Se distribuye menos papel que antes en las comisarías de Valencia. 
C Se ha repartido mal el papel entre las comisarías de Valencia. 
 

1p 19 Volgens alinea 1 hebben politieagenten oplossingen bedacht voor het 
tekort aan wc-papier.  
 Schrijf één oplossing op. 
 

1p 20 Lee el párrafo 2. 
¿Qué “cuenta” (línea 11) el agente Jesús Santos? 
A En las comisarías se malgasta el poco dinero que hay. 
B La cuestión del papel higiénico se va a solucionar pronto. 
C Las comisarías han comprado uniformes en vez de papel higiénico. 
D Los agentes de policía últimamente se quejan de todo. 
 

1p 21 ¿De qué da ejemplos José Santos en el párrafo 3? 
A de la falta de ropa apropiada 
B de la mala calidad de los materiales de protección 
C de las nuevas instrucciones para los agentes 
D de las quejas que han presentado los agentes 
 

2p 22 Lees alinea 4. 
 Geef van elk van de volgende uitspraken aan of Jesús Santos deze 

uitspraak wel of niet doet. 
1 Op het politiebureau van Benicalap is overal airco. 
2 Op het politiebureau Benimaclet waren alleen herentoiletten. 
3 Na klachten zijn de toiletten op het politiebureau Benimaclet 

aangepast. 
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Tekst 7 

 
1p 23 Lee el párrafo 1. 

¿Por quién o quiénes “fue expulsado” (línea 2) el entrenador Rubén 
Albarracín? 
A por algunos jugadores 
B por dos árbitros 
C por el Optimist Club 
D por la liga juvenil 
 

1p 24 ¿Por qué Albarracín “se dirige en español a sus jugadores” 
(líneas 10-11)? 
Porque 
A Albarracín habla mejor español que inglés. 
B a Albarracín le gusta demostrar sus conocimientos del español. 
C muchos jugadores de Albarracín son hispanohablantes. 
 

1p 25 Lee el párrafo 2. 
¿Qué dice Carlos Pérez sobre una regla que prohíbe hablar español? 
A Es muy reciente. 
B No existe. 
C No ha dado problemas hasta ahora. 
D Ya existe desde hace mucho tiempo. 
 
 

Tekst 8 

 
1p 26 Lees de tekst. 

Waarom heeft Ángela Carrera de “Asociación de Profesores de Español 
en Holanda” geschreven? 
A Zij wil een uitwisseling organiseren om de leerlingen van haar school 

te laten oefenen met Engels. 
B Zij wil ervaringen uitwisselen met een tweetalige school in Nederland. 
C Zij zoekt een docent Engels voor de leerlingen van haar school. 
D Zij zoekt gastgezinnen voor een uitwisseling met een middelbare 

school in Engeland. 
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Tekst 9 

 
1p 27 Lee el párrafo 1. 

¿Cuándo supieron Eduardo Acevedo y sus compañeros que les había 
cambiado la “suerte” (línea 5)?  
Cuando  
A las olas se hicieron más altas. 
B mejoró el tiempo. 
C salieron del puerto de Tenerife. 
D vieron muchos peces juntos. 
 

1p 28 ¿Qué se sabe por las líneas 12-15 (“Para … comían.”)? 
A Es peligroso hacer una foto de una ballena que está comiendo. 
B La mayoría de las ballenas vive en grupos de tres. 
C Las sardinas son la comida favorita de las ballenas. 
 

1p 29 Lee el párrafo 2. 
¿Cómo “se salvó” (línea 20) Eduardo? 
A Eduardo asustó a la ballena. 
B Eduardo salió del agua cuando vio la ballena. 
C La ballena cambió de dirección. 
D La ballena no vio a Eduardo. 
 

1p 30 Lee el párrafo 3. 
¿Qué sabe Eduardo ahora que antes no sabía? 
A que es imposible acercarse a ballenas que están comiendo 
B que las ballenas además de ser rápidas, tienen una boca enorme 
C que las ballenas comen sardinas y a veces comen delfines 
D que los delfines se mueven más rápido que las ballenas 
 

1p 31 ¿Qué sabemos de las “fotos” (línea 33) que hizo Eduardo por la última 
frase del texto? 
A No se ven las ballenas en las fotos. 
B Son un gran éxito porque son imágenes poco comunes. 
C Ya hay muchas fotos como estas. 
 
 

Tekst 10 

 
1p 32 ¿Qué información sobre Xuso Jones no se da en el párrafo 1? 

A Cuál es su actitud en la vida. 
B Por qué su nombre artístico es Xuso Jones. 
C Qué medio usa para darse a conocer. 
D Qué piensa hacer después de terminar sus estudios. 
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1p 33 Lee el párrafo 2. 
¿Cómo “Se hizo famoso” (línea 11) Xuso Jones? 
A por sus conciertos en su ciudad natal 
B por un anuncio que hizo para una pizzería 
C por un vídeo grabado en un restaurante 
D por una canción que subió a la Red 
 

1p 34 Lee el párrafo 3. 
¿Qué se cuenta sobre Xuso Jones y las redes sociales? 
A Le sorprende la cantidad de seguidores que tiene. 
B Mantiene contacto con todos sus seguidores. 
C Pide a sus seguidores escuchar sus vídeos en Youtube. 
D Se preocupa porque no tiene muchos seguidores. 
 

1p 35 Lee el párrafo 4. 
¿Por qué “a Xuso Jones no le gusta nada ir a la discoteca” 
(líneas 24-25)?  
Porque 
A en casa puede poner las canciones que él prefiere. 
B en una discoteca la gente lo reconoce. 
C se alegra de estar en casa después de haber viajado. 
D sus amigos prefieren las fiestas en casa. 
 
 

Tekst 11 

 
1p 36 Welk probleem legt Maruca voor aan Paco Palacios? 

Zij twijfelt aan de relatie met haar vriend omdat 
A hij het al vaak heeft uitgemaakt.  
B hij vaak ruzie maakt. 
C hij weinig tijd vrijmaakt voor haar. 
 

2p 37 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of 
niet in het antwoord van Paco Palacios voorkomt. 
1 Je vriend vindt het spannend om je aan het lijntje te houden.  
2 Het is belangrijk dat jullie ieder een eigen leven leiden. 
3 Zolang jij je vriend terugneemt, zal hij hetzelfde gedrag blijven 

vertonen. 
4 Je vriend moet goed weten dat je zijn gedrag niet langer accepteert. 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de 
bijbehorende tekst raadpleegt. 
 

Tekst 12 

 
1p 38 Hoe kan een lid van de fanclub van Real Madrid aan een gratis sjaal van 

deze club komen? 
A de sjaal vóór een bepaalde datum bestellen bij Real Madrid 
B een vriend(in) overhalen om lid te worden 
C vóór de zomer de contributie voor het volgende voetbalseizoen 

betalen 
 
 

Tekst 13 

 
1p 39 Waarop beoordeelt de jury de foto’s die je instuurt voor de wedstrijd van 

La Casa del Español? Noem twee aspecten. 
 

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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