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Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
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Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
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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 Wat meldt het krantenartikel over St. George’s Primary School? 

A De school besteedt geen aandacht aan verjaardagen. 
B De school heeft de titel ‘gezonde school’ gekregen. 
C De school heeft veel leerlingen met overgewicht. 
D De school verbiedt sinds kort verjaardagstraktaties. 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 What is said about some dolls made by Mrs Errington in paragraph 1? 

A They are no longer being produced. 
B They have been banned from a shop. 
C They have been stolen by tourists. 
D They have won a local prize. 
 

1p 3 Kies bij    3    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A betray people 
B lose money 
C make imitations 
D upset anybody 
 
 

Tekst 3 

 
1p 4 ‘Professional dog walking is one of the country’s fastest-growing jobs.’ 

(alinea 1) 
 In welke latere alinea wordt uitgelegd waarom steeds meer mensen dit 

werk doen? 
Schrijf het nummer op van deze alinea. 
 

1p 5 What do people who want to start a dog walking business have to do 
according to paragraph 1? 
A Buy an officially registered business license. 
B Prove they do not have a criminal record. 
C Show they have a certificate in animal care. 
D Treat the animals according to regulations. 
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1p 6 What becomes clear about Pets in The City and Very Important Pets in 
paragraph 2? 
A They never walk dogs in groups. 
B They only take on dogs from famous people. 
C They provide exclusive services. 
 

2p 7 Aan welke twee regels moeten de leden van de NARP zich houden 
volgens alinea 3? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 8 Kies bij    8    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A control 
B insure 
C transport 
 

1p 9 How can dog walking practices be improved according to Dr Mugford? 
(paragraph 5) 
A by awarding quality labels to dog walking companies 
B by forbidding new dog walking companies in certain areas 
C by introducing strict rules for dog walking companies 
 
 

Tekst 4 

 
1p 10 Wanneer kwamen Sandra en Martyn erachter dat ze een prijs in de 

staatsloterij hadden gewonnen volgens de tekst? 
A nadat ze van hun reis terugkwamen 
B tijdens hun reis 
C voordat ze op reis gingen 
 
 

Tekst 5 

 
1p 11 Een bord met een waarschuwingstekst staat bij de loopplank van een boot 

voor toeristen. 
Waarvoor wordt gewaarschuwd? 
A dat je bij slecht weer verwondingen op kunt lopen  
B dat je moet oppassen dat je niet van de boot valt bij harde wind 
C dat je niet moet eten tijdens de tocht als je snel zeeziek wordt 
D dat je op de boot erg nat kunt worden door overslaande golven 
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Tekst 6 

 
Lees eerst deze opgave, voordat je de tekst in het tekstboekje bekijkt. 
 

1p 12 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 7 

 
1p 13 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 14 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 15 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. 
 

1p 16 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 8 

 
1p 17 Doris Blake wordt als misdadigster afgebeeld. 

 Wat heeft ze verkeerd gedaan? 
Geef antwoord in het Nederlands.
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Tekst 9 

 
1p 18 “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 19 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. 
 
 

Tekst 10 

 
1p 20 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 21 ‘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 11 

 
1p 22 Waarom is Paul Edmonds erg enthousiast over het nieuwe kapsel van 

Karen Elson? 
A Het brengt een aantal sterke punten van haar uiterlijk naar voren. 
B Het is totaal anders dan hoe andere modellen hun haar dragen. 
C Het staat erg goed bij de mode van de herfst en winter. 
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Tekst 12 

 
1p 23 Wat wil PRET, een sandwich- en saladerestaurant, met deze tekst op de 

servetjes duidelijk maken? 
A dat de eigenaren hopen dat klanten helpen het milieu te sparen 
B dat er behalve eten ook andere producten gekocht kunnen worden 
C dat klachten van klanten over het personeel serieus genomen worden 
 
 

Tekst 13 

 
1p 24 What becomes clear about Aaron from paragraph 1? 

A He designs special wheelchairs. 
B He practises an unusual sport. 
C He trains to be able to walk again. 
D He works as a cameraman. 
 

1p 25 What becomes clear about Aaron from paragraph 2? 
A He does not feel pain when he injures his legs in a fall. 
B He has chosen a difficult hobby to please his parents. 
C He likes challenges and he does not give up easily. 
D He wants to impress others with his physical skills. 
 

1p 26 What is said about Aaron in paragraph 3? 
A He can do many different wheelchair moves. 
B He has been a professional athlete for four years. 
C He has won a prize for his stunts. 
D He is trying to find the perfect chair for stunts. 
 

2p 27 Wat wil Aaron bereiken? 
 Geef van elk van de volgende doelen aan of deze wel of niet wordt 

genoemd in alinea 4. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 kinderen in een rolstoel leren aan het verkeer deel te nemen 
2 laten zien dat je leuke dingen met een rolstoel kunt doen 
3 veel geld verdienen met zijn stunts in een rolstoel 
4 verandering brengen in hoe er tegen mensen in een rolstoel wordt 

aangekeken 
 

1p 28 What becomes clear about Aaron from paragraph 5? 
A He cannot use his legs but does not feel handicapped at all. 
B He sometimes gets fed up with all the attention he gets. 
C He wants to write a book about his remarkable life. 
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Tekst 14 

 
Lees eerst deze opgave, voordat je de tekst in het tekstboekje bekijkt. 
 

1p 29 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  
 
 

Tekst 15 

 
1p 30 What do Dani Moore and Daniel Greene have in common according to 

paragraph 1? 
A Taking care of exotic pets helps them forget their disabilities. 
B Their service animals have become illegal because of new regulations. 
C They are allergic to the types of service animals most people use. 
D They do not get any financial support for their handicaps anymore. 
 

1p 31 ‘asked lawmakers to change the rules…’ (alinea 2) 
 In welke alinea kun je lezen wat de uitkomst was van dit verzoek? 
Schrijf het nummer op van deze alinea. 
 
 

1p 32 Why does Dani Moore have rats, according to paragraph 3? 
A They are cheap and easy to take care of. 
B They are willing to learn all sorts of tricks. 
C They warn her when she starts to tremble. 
 

1p 33 Which of the following statements about Dani Moore’s rats is true 
according to paragraph 4? 
A People should not distract them when they are sitting on her shoulder. 
B They are dressed up to make them look cute and harmless. 
C When they are not working, they are being trained. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 
 
 

                                          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.



 

 KB-0071-a-14-2-o 8 / 8 lees verder ►►►

1p 34 ‘A 20-minute mall trip often turns into a three-hour excursion.’ 
(paragraph 5) 
Why? 
A Dani does not always feel well and has to rest often. 
B Dani has to change the rats regularly. 
C Dani is not allowed to enter some shops with her rat. 
D Dani often has to explain why she has a rat with her. 
 
 

2p 35 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet wordt 
genoemd in alinea 7. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 De slang van Daniel Greene is langer en zwaarder dan de meeste 

slangen van dezelfde soort. 
2 De slang verkleint de kans dat Daniel Greene valt als gevolg van een 

epilepsieaanval. 
3 Sinds Daniel Greene de slang heeft, is hij minder vaak ziek. 
4 De buren van Daniel Greene zijn helemaal gewend aan het dier. 
 
 

Tekst 16 

 
1p 36 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 17 

 
1p 37 Hoe verdient kapper Derek Montgomery tegenwoordig zijn geld? 

A Hij geeft creatieve workshops voor zakenlui. 
B Hij ontwerpt en maakt hoeden en hoofdsieraden. 
C Hij organiseert modeshows in zijn winkel. 
D Hij verkoopt zelfgebreide truien via het internet. 
 
 
 
 

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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