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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 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 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 Welk advies krijgt de schrijfster van de brief? 

A om anderen te waarschuwen voor haar vriendin 
B om eens goed te gaan praten met haar vriendin 
C om haar vriendin geen enkele aandacht meer te geven 
D om voorlopig niet te gaan winkelen met haar vriendin 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 “it’s too expensive for their families to send them to school.” (alinea 2) 

 Welke andere reden om kinderen niet naar school te laten gaan wordt 
er in alinea 2 genoemd? 

Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 3 Kies bij    3    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden.  
A disliked going to 
B dropped out of 
C graduated from 
 

1p 4 Wat is het belangrijkste doel van deze tekst? 
A geschikt personeel vinden voor een project van UK Aid 
B mensen oproepen geld te geven aan ontwikkelingshulp 
C reclame maken voor de kwaliteit van het Britse onderwijs 
D uitleggen wat UK Aid doet in ontwikkelingslanden 
 
 

Tekst 3 

 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de 
bijbehorende tekst bekijkt. 
 

1p 5 Wat gebeurt er volgens de tekst met dieren waarvoor geen nieuw gezin 
gevonden wordt? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van de zin 
waarin dit staat in de uitwerkbijlage. 
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1p 6 Onder welke tussenkop staat wat je moet doen als je een rondleiding met 
een gids wilt? 
Schrijf de eerste twee woorden van deze tussenkop op in de 
uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 4 

 
1p 7 How did Rosie convince her parents to let her go to Corfu according to 

paragraph 1? 
A She explained it would not be any riskier than a normal evening out. 
B She offered to save up the money for the holiday herself. 
C She promised them she could be trusted to behave responsibly. 
D She told them her friends had already been allowed to go. 
 

2p 8 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet in 
overeenstemming is met de inhoud van alinea 2. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Er gaan veel jonge vakantiegangers naar Corfu. 
2 Op Corfu kun je erg lekker eten. 
3 Rosie vond de vakantie tegenvallen. 
4 Rosie was soms geschokt door het gedrag van andere 

vakantiegangers. 
 

1p 9 Kies bij    9    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A abandon 
B protect 
C rely on 
 
 

Tekst 5 

 
1p 10 What is the main point made about brain training games in paragraph 1? 

A Older people benefit most from playing them. 
B The best ones can be found on the internet. 
C They do not improve people’s mental skills. 
D They work best if you play them regularly. 
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1p 11 Kies bij    11    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A doing research 
B physical activity 
C playing brain training games 
 

1p 12 Which word would describe a brain training game that makes you smarter, 
according to professor Adey? (paragraph 3) 
A boring 
B challenging 
C exciting 
D exhausting 
 
 

Tekst 6 

 
1p 13 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 14 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 15 ‘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 16 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. 
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1p 17 “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 18 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. 
 
 

Tekst 7 

 
1p 19 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 20 “to alleviate the problem” (alinea 2) 
 Welke twee verschillende oplossingen worden hiervoor in alinea 3 

genoemd?  
Schrijf deze oplossingen op in de uitwerkbijlage. 
 

1p 21 “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 22 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 23 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 24 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 8 

 
1p 25 Welk gevoel spreekt er uit deze brief van Hayley North? 

A plezier 
B spijt 
C verontwaardiging 
D waardering  
 
 

Tekst 9 

 
1p 26 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. 
 
 

Tekst 10  

 
1p 27 What becomes clear about Alishea from paragraph 1? 

A She likes giving farm animals funny names. 
B She loves helping out at her parents’ farm. 
C She often brings along animals that need extra attention. 
D She sometimes lets her pets walk with her to school. 
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1p 28 ‘“She’s as bad as the dogs …”’ (paragraph 2) 
In what way is the lamb as bad as the dogs according to paragraph 2? 
A She finishes her meals as fast as she can. 
B She rushes over when she hears she will be fed. 
C She steals the food from other bowls. 
 

1p 29 ‘“Well, that’s it, she eats the pellets, or goes hungry,”’ (paragraph 3) 
Why did Linda say this? 
A The lamb did not want to drink milk from a bottle anymore. 
B The lamb only ate food that was meant for the family. 
C The lamb refused to eat together with the other sheep. 
 

2p 30 Welke dingen doet het lammetje net zoals de honden, volgens alinea 4? 
Geef van elk van de volgende gedragingen aan of het lammetje daarin 
wel of niet lijkt op de honden. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 hard blaffen 
2 het erf bewaken 
3 om eten bedelen 
4 pootjes geven 
 

1p 31 How do the dogs react to Lambini according to paragraph 5? 
A They are confused by her strange behaviour. 
B They dislike having to share food with her. 
C They like cuddling up to her at night. 
D They treat her as part of the group. 
 
 

Tekst 11 

 
1p 32 Wat is er speciaal aan de ‘Navigator’ wasmachine? 

Dit apparaat kan 
A behalve wassen ook nog drogen. 
B de hoeveelheid waspoeder doseren. 
C het juiste wasprogramma aangeven. 
D op afstand ingeschakeld worden. 
 

Tekst 12 

 
1p 33 Waarom voelde Peter Webber zich ‘bestolen’ nadat hij geparkeerd had? 

A Hij kreeg al een wielklem voordat hij kon betalen. 
B Hij kreeg na betalen geen kaartje uit de automaat. 
C Hij moest een hoger bedrag dan anders betalen. 
D Hij moest voor een paar minuten het uurtarief betalen. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 13 

 
1p 34 Waarom heeft Ola Helland een miljoen afbeeldingen van giraffen 

verzameld? 
A om de aandacht te vestigen op dierenleed 
B om een weddenschap met een vriend te winnen 
C om sponsors voor zijn volgende reis te vinden 
D om te bewijzen dat de giraffe erg populair is 
 
 

Tekst 14 

 
1p 35 Waarom is de nieuwe gevangenis in Los Angeles leeg? 

A De bewakers vinden de sfeer in de oude gevangenis veel prettiger. 
B De politie is nog niet tevreden over de veiligheid van het gebouw. 
C Er is niet genoeg geld om er personeel voor aan te kunnen nemen. 
D Er zijn onvoldoende gevangenen om de cellen te kunnen vullen. 
 
 

Tekst 15 

 
2p 36 Geef van elk van de volgende beweringen over de San Francisco Movie 

Tours aan of deze juist of onjuist is. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Je komt er mee langs plaatsen waar andere rondritten niet mogen 

komen. 
2 Tijdens de rondrit worden er delen van films in de bus afgespeeld. 
3 Na afloop van de rondrit mag je een DVD van je favoriete film 

uitzoeken. 
4 Een fotomoment met een bekende acteur is bij de rondrit inbegrepen. 
 

1p 37 Wat maakt San Francisco zo’n goede plek om films op te nemen, volgens 
deze folder? 
A Er woont een groot aantal bekende acteurs in de buurt. 
B Filmmakers krijgen subsidie om daar te filmen. 
C Het landschap en de gebouwen vormen een mooi decor. 
 

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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