
KB-0071-a-15-2-o 

Examen VMBO-KB 

2015 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 

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

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
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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 Wat constateert de RSPCA volgens dit artikel? 

A Dierenpensions zijn fors duurder geworden. 
B Huisdieren mogen steeds vaker mee op vakantie. 
C Steeds meer eigenaren gaan slecht om met hun huisdier. 
D Steeds minder mensen nemen een huisdier. 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 Welke van de volgende titels past bij deze tekst? 

A Early Risers Do Better 
B Oversleepers Are More Energetic 
C Sleep Long to Recharge 
D Stay Clear, Stay Awake 
E Too Much Sleep Bad for Your Brain 
 
 

Tekst 3 

 
1p 3 “Shark repellent wetsuit” (titel) 

Hoe beschermt dit pak je tegen haaien? 
A De gebruikte kleuren doen pijn aan hun ogen. 
B Het absorbeert licht en maakt je onzichtbaar voor hen. 
C Het is zo dik dat ze er niet doorheen kunnen bijten. 
D Het maakt dat je er onaantrekkelijk voor hen uitziet. 
 
 

Tekst 4 

 
1p 4 Waarom heeft dit bericht over een vertraagde trein de krant gehaald? 

A De manier waarop de vertraging werd meegedeeld, zorgde voor 
paniek. 

B De oorzaak van de vertraging was zeer ongewoon en opmerkelijk. 
C Er wordt getwijfeld aan de reden die de machinist gaf voor de 

vertraging. 
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Tekst 5 

 
1p 5 ‘ended up in deep doodoo’ (eerste zin) 

Het artikel gaat over een ongeval. 
 Naar welk deel van het ongeluk verwijst deze uitdrukking? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 
 

Tekst 6 

 
1p 6 What point is made about today’s teenagers in paragraphs 1 and 2? 

A They behave better in some respects than previous generations. 
B They fail to realise their parents were once young too. 
C They often refuse to accept any advice given by adults. 
D They should be forbidden to use alcohol, tobacco and drugs. 
 

1p 7 How does paragraph 3 connect to paragraphs 1 and 2? 
A It contradicts the point made in paragraphs 1 and 2. 
B It gives an example of the point made in paragraphs 1 and 2. 
C It explains the point made in paragraphs 1 and 2. 
D It summarises the point made in paragraphs 1 and 2. 
 

1p 8 ‘a prejudice that has had its day.’ (paragraph 4) 
Which of the following quotations refers to the prejudice mentioned here? 
A ‘the innocent child mutating into a growling ball of rebellious fury.’ 

(paragraph 1) 
B ‘Adolescents are increasingly turning their noses up at drugs, booze 

and fags’ (paragraph 2) 
C ‘adolescent identity is defined more by the use of social media rather 

than the use of illicit drugs.’ (paragraph 3) 
D ‘It is a digital world where grown-ups are not allowed’ (paragraph 3) 
 
 

Tekst 7 

 
1p 9 Wat voor een soort tekst is ‘Do You Care?’ 

A een advertentie om vrijwilligers te werven 
B een oproep om een goed doel financieel te steunen 
C een protest tegen bedrijven die het milieu vervuilen 
D een reclame voor een cursus verantwoord ondernemen 
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Tekst 8 

 
1p 10 “I was swept off my feet.” (paragraph 1) 

Why was Julie, writer of this article, swept off her feet? 
A She had come into contact with a man she liked. 
B She had found the courage to join a dating service. 
C She no longer felt troubled by her divorce. 
D She was looking forward to going on a date. 
 

1p 11 How did Julie feel when watching football, according to paragraphs 
2 and 3? 
A amazed 
B angry 
C bored 
D excited 
E sad 
 

1p 12 What becomes clear from paragraph 4? 
A Julie needed someone to help her raise her children. 
B Julie pretended she shared Paul’s passion for football. 
C Paul promised he would give up going to football matches. 
D Paul’s good qualities were more important to Julie than his hobby. 
 

1p 13 “… he’d been honest about his passion for the club right from the start.” 
(alinea 5) 
 Noteer het nummer van de alinea waarin dit al eerder genoemd is. 
 

2p 14 “Paul’s face looked like someone had died.” (alinea 7) 
 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet een 

verklaring was voor Pauls gezichtsuitdrukking. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Er was een belangrijke voetbalwedstrijd op hun trouwdag.  
2 Hij moest Julie vertellen dat hij de bruiloft wilde afzeggen. 
3 Hij was erachter gekomen dat de volgende tegenstander van de 

Saints een sterke ploeg was. 
4 Hij was ontslagen, omdat hij naar een wedstrijd was gegaan, terwijl hij 

eigenlijk moest werken. 
 

1p 15 What becomes clear from paragraph 8? 
A Julie had become a football fan after all. 
B Julie realised how much Paul loved her. 
C The lost football game ruined the wedding. 
 

                                          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-15-2-o 5 / 9 lees verder ►►►

1p 16 “Great, I can hardly wait…” (einde alinea 9) 
Welk gevoel geeft Julie hiermee aan? 
A Ze is opgelucht. 
B Ze is teleurgesteld. 
C Ze ziet er tegen op. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 17 What does Jennifer explain in paragraph 1? 

Her handbag and her computer 
A are both neat and organised.  
B both contain unnecessary things. 
C both control her life. 
 

1p 18 What is the most important thing Jennifer learned in Germany 
(paragraph 2)? 
A that having your friends close by is very important 
B that she didn’t want to live abroad anymore 
C that you can stay in touch with your friends online 
D that you should always have cash in case of an emergency 
 

2p 19 Waar wordt Skype voor gebruikt? 
Geef van elk van de volgende activiteiten aan of Jennifer ze wel of niet 
noemt in alinea 3. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 sociale contacten onderhouden 
2 zakelijke besprekingen voeren 
3 sollicitatiegesprekken voeren 
 

1p 20 Kies bij     20     in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A a home 
B any money 
C my loved ones 
D Skype 
 
 

Tekst 10 

 
1p 21 Kies bij    21    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A quite realistic 
B rather balanced 
C really complicated 
D very one-sided 
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1p 22 Kies bij    22    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A However 
B Likewise 
C Moreover 
D Therefore 
 

1p 23 Kies bij    23    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A independent 
B romantic 
C traditional 
 

1p 24 “… I know she’ll make something of herself,” (alinea 3) 
In welke alinea zegt Natalie zelf iets over haar toekomst? 
A alinea 4 
B alinea 5 
C alinea 6 
D alinea 7 
 

1p 25 What becomes clear about Natalie in paragraphs 4 and 5? 
A She dislikes having to spend a lot of time with her brother. 
B She feels it is her responsibility to look after her family. 
C She hated having to go to school when she was younger. 
 

2p 26 Geef voor elk van de volgende beweringen aan of ze wel of niet als 
overeenkomst tussen Alice en Natalie in de tekst genoemd worden. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ze gebruiken dezelfde straattaal. 
2 Ze zijn bevriend met dezelfde mensen. 
3 Ze vinden dezelfde kleren leuk. 
4 Ze hebben een vergelijkbare band met hun moeder. 
 
 

Tekst 11 

 
1p 27 What becomes clear from paragraphs 1 and 2? 

A Jackie’s decision to buy a horse was unexpected. 
B Jackie’s horse was sold for a large amount of money. 
C Jackie’s house is specially built for keeping horses. 
D Jackie’s husband loves horses as much as she does.  
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2p 28 Geef van elk van de volgende beweringen over Jackie aan of deze juist of 
onjuist is volgens alinea 3. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ze was al eens eerder op een veiling geweest.  
2 Ze was speciaal naar de veiling gegaan om Jaz te kopen.  
3 Ze kocht op de veiling meer pony’s dan ze van plan was.  
4 Ze leende geld van haar zoon om de pony’s te kopen. 
 

1p 29 What are Jackie’s plans for the horses according to paragraph 4? 
She is going to  
A buy a place where they can spend the rest of their lives. 
B find people who will take good care of them. 
C sell some of them to earn some money back. 
D take them to a special farm for retired horses. 
 

1p 30 How have some people reacted according to paragraph 5? 
A They have come to look after the sick horses. 
B They have given her a hand in renovating the stables. 
C They have gossiped about her strange ideas.  
D They have brought some goods to help her out. 
 
 

Tekst 12 

 
1p 31 What is said about Larry Moore in paragraph 1? 

A He asked rich customers to help him buy his own business.  
B He lost a successful business when he started to drink too much. 
C He started out as a small businessman but owns a large company 

now. 
D He was homeless but tried to improve his life by starting a business. 
 

1p 32 Why was it impossible for Larry to get a permit according to paragraph 2? 
A He could not prove his identity. 
B He did not have enough money. 
C He had a criminal record. 
 

1p 33 What becomes clear about Travis See in paragraph 3? 
A He admires Larry because he has always tried to stay clean and 

honest. 
B He does not understand why city council officials are making things 

difficult for Larry. 
C He is angry because Larry has been allowed to set up a business 

close to his shop. 
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1p 34 Kies bij     34    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A enthusiastic 
B furious 
C relieved 
D terrified 
 

1p 35 How was Larry’s problem solved, according to paragraph 5? 
A A city council official took the trouble to meet Larry and help him out. 
B Larry offered to polish the shoes of all the city council employees. 
C Larry’s friends rented a building for him to do business in. 
 
 

Tekst 13 

 
2p 36 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 Ook als je werk opstuurt zonder je naam erbij te zetten, kan het 

gepubliceerd worden. 
2 Je ontvangt een kleine vergoeding voor werk dat door Teen Ink 

gepubliceerd wordt. 
3 Teen Ink mag je inzending inkorten of in een ander formaat 

aanbieden. 
4 Je mag werk dat je hebt ingezonden naar Teen Ink ook aanbieden aan 

andere uitgevers en websites. 
 
 

Tekst 14 

 
2p 37 Geef van elk van de volgende handelingen aan of je dat wel of niet moet 

doen bij het bakken van een biefstuk volgens Anne Shooter. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Doe olie op de biefstuk in plaats van in de pan. 
2 Beweeg de biefstuk heen en weer tijdens het bakken. 
3 Bak de biefstuk aan beide kanten even lang. 
4 Serveer de biefstuk meteen na het bakken. 
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Tekst 15 

 
1p 38 Welke reden had de schrijfster om dit artikeltje te schrijven? 

Ze is boos op 
A de hamster van haar dochter, omdat die bijt en alles kapot knaagt. 
B dierenactivisten die een onverstandige actie uitvoerden. 
C kinderen die hun huisdieren vrij laten rondlopen in tuinen. 
D mensen die hun huisdieren niet op een goede manier verzorgen. 
 
 

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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