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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 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 
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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 ‘so they can take their dogs to work with them.’  

 Wat zou hier het voordeel van zijn volgens de tekst? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 Waarom moet je je voorstellen met je voor- én je achternaam volgens dit 

artikel? 
A Omdat dat beleefder is tegenover anderen. 
B Omdat je dan meer zelfvertrouwen uitstraalt. 
C Omdat mensen dan minder gauw vergeten wie je bent. 
D Omdat voornamen moeilijker te onthouden zijn. 
 

1p 3 Kies bij    3    in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A angry 
B proud 
C relieved 
D ridiculous 
 
 

Tekst 3 

 
1p 4 ‘Flatly refuse the shoes’ (titel) 

Welke reden geeft de schrijver voor dit advies? 
A Het staat nogal ordinair bij de meeste vrouwen. 
B Je kunt er alleen op lopen als je gespierd bent. 
C Ze zijn buitengewoon ongemakkelijk in het gebruik. 
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Tekst 4 

 
2p 5 Geef van elk van de volgende adviezen aan of deze wel of niet genoemd 

wordt in de tekst. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Gebruik inktcartridges van het merk van je printer, anders kan de 

garantie op je printer vervallen. 
2 Koop je inktcartridges online, dat is het goedkoopst. 
3 Gerecyclede inktcartridges kunnen je printer beschadigen. 
4 Zorg dat je altijd een navulset voor inktcartridges in huis hebt. 
 
 

Tekst 5 

 
1p 6 What becomes clear about mobile devices in paragraph 1? 

A They can trick your body into thinking it is day time. 
B They disturb you with messages that come in during the night. 
C They expose you to radiation when they are too close. 
 

1p 7 Kies bij    7    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A although 
B because 
C but 
D so 
 

2p 8 Geef van elk van onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea 3. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Actief zijn voor je gaat slapen, helpt om sneller in slaap te vallen. 
2 Teveel licht kan je wakker houden. 
3 Vooral jongeren lopen het risico gezondheidsproblemen te krijgen 

door het vele gebruik van mobieltjes en tablets. 
4 Altijd bereikbaar zijn heeft ook veel nadelen. 
 

1p 9 ‘And we should definitely be more selective about how much of the 
outside world gets into our bedrooms.’ (paragraph 3) 
This sentence is 
A a detailed description. 
B a strong recommendation. 
C an interesting theory. 
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Tekst 6 

 
1p 10 What is said about ‘freeganism’ in paragraph 1? 

A It is a form of protest by people who care about the world. 
B It is a popular political movement that has many supporters. 
C It is a strict kind of vegetarianism for people with allergies. 
D It is an organisation that gives meals to people with little money. 
 

1p 11 Kies bij    11    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A environment 
B family 
C industry 
D supermarket 
 

2p 12 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea 3. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 De plaatselijke supermarkt heeft Jodie en haar ouders de toegang 

geweigerd.  
2 Jodie en haar ouders vragen alle supermarkten in de omgeving om 

restanten te bewaren. 
3 Jodie en haar ouders nemen alleen onaangebroken verpakkingen 

mee.  
4 Supermarkten gooien voedsel weg dat nog prima te eten is. 
 

1p 13 Which statement about Jodie is true according to paragraph 4? 
A She felt lonely at school because she was the only freegan there. 
B She sometimes wonders if being a freegan is such a good idea. 
C She used to be afraid to tell people about her family being freegans. 
D She wants to warn others that being a freegan can be difficult. 
 

1p 14 What happened after Jodie’s talk, according to paragraph 5? 
A Her best friend became interested in freeganism, too. 
B Other pupils started picking on her. 
C She decided to give up freeganism after all. 
D She felt better for having shared her secret. 
 
 

Tekst 7 

 
1p 15 What becomes clear about Hannah from paragraph 1? 

A She became blind after being attacked by a dog as a young child. 
B She decided to have a guide dog from the moment she went blind. 
C She disliked taking her guide dog far from home in the beginning. 
D She got the idea of having a guide dog from another blind person. 
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2p 16 Geef van elk van onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea 2. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Hannah heeft van tevoren onderzocht of een hulphond iets voor haar 

was. 
2 Het klikte al tussen Hannah en Oscar tijdens hun allereerste 

ontmoeting. 
3 Oscar kwam bij Hannah thuis zodat ze elkaar beter konden leren 

kennen. 
4 Oscar had moeite om te wennen aan het gezinsleven bij Hannah thuis. 
 

1p 17 What becomes clear about Hannah from paragraph 3? 
A She can now attend all her classes, unlike before. 
B She has become more popular at school. 
C She is no longer afraid to fall and hurt herself. 
D She is now able to lead a more ordinary life. 
 

2p 18 Wat vond Hannah de twee belangrijkste nadelen van een blindenstok 
volgens alinea 4? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
Met een blindenstok …. en met een blindenstok …. 
 

1p 19 What becomes clear about Oscar from paragraph 5? 
A He behaves like any other dog when he’s off duty. 
B It is impossible for him to obey Hannah all the time. 
C Sometimes he can be quite aggressive. 
 
 

Tekst 8 

 
1p 20 Hoe werkt ‘Pay it Forward’ (titel), zoals beschreven in dit artikel? 

A Je betaalt het drankje voor de persoon die na jou bestelt. 
B Je koopt een kaart waarmee je korting krijgt op consumpties. 
C Je laat geld achter voor een drankje voor dak- en thuislozen. 
D Je moet eerst betalen voordat je je bestelling op mag halen. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 21 How does the writer introduce the subject in paragraph 1? 

A by comparing two different events 
B by contradicting the title of the article 
C by describing a remarkable situation 
D by supporting a courageous initiative 
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1p 22 ‘It’s a policy you might assume would end very quickly’ (alinea 2) 
 In welke zin heeft de schrijfster dit al eens eerder gezegd? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 

1p 23 Why did Guanlao start his project, according to paragraph 3? 
He felt the need to 
A contribute to a better environment for the future. 
B do away with all the objects he did not really need. 
C do something suitable in memory of his parents. 
D share his great wealth with less fortunate people. 
 

1p 24 What does Celine particularly like about Guanlao’s library, according to 
paragraph 4? 
A It gives poor people the chance to read books. 
B It helps her get rid of books she no longer wants. 
C It is in short walking distance from her home. 
D It provides reading materials for local schools. 
 

1p 25 What can be concluded about Guanlao from paragraph 5? 
A He dislikes having to depend on gifts from well-wishers. 
B He has found a way to earn money with his library. 
C He is clearly pleased with the choices he has made. 
D He lost his job because he spent too much time on his library. 
E He wants to make his business profitable by expanding. 
 
 

Tekst 10 

 
1p 26 What becomes clear about the writer in paragraph 1? 

A He acknowledges that serving decent meals to children is a difficult 
job. 

B He blames schools for offering cheap and unhealthy meals to their 
pupils. 

C He demands respect for having taught his children to try and eat 
everything. 

D He is frustrated about not having been able to stick to a healthy diet 
himself. 

 
1p 27 ‘the central argument has been more or less won.’ (paragraph 2) 

What is ‘the central argument’?  
A Children are born with a natural preference for unhealthy food. 
B Children dislike having to eat their meals in large canteens. 
C Children do better in school when they have eaten a wholesome meal. 
D Children like eating vegetables if they have grown them themselves.
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1p 28 Kies bij    28    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A as a result 
B besides 
C for example 
D however 
 

1p 29 ‘what is holding them back?’ (einde alinea 3) 
 Welke zin uit alinea 4 geeft het antwoord op deze vraag? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 
 

Tekst 11 

 
1p 30 What is said about the explosion in paragraphs 1 and 2? 

A It did a lot of damage to Margaret Goodwin’s apartment. 
B It made Margaret Goodwin go deaf as a result. 
C It occurred while Margaret Goodwin was in the kitchen. 
D It was caused by a gas leak in the building where Margaret Goodwin 

lives. 
 

1p 31 What is said about the firefighters in paragraph 3? 
A They thought at first that a broken fridge might have caused the 

explosion. 
B They warned the neighbours that other explosions might follow. 
C They were amazed at the state of the house after the explosion. 
D They were surprised that the Hanover Housing Association interfered. 
 

1p 32 Kies bij    32    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A angry 
B annoying 
C frightened 
D helpful 
 

1p 33 What becomes clear from paragraph 4? 
A A fridge door normally opens when the pressure inside gets too high. 
B It is very uncommon for a jar of chutney to explode. 
C Margaret’s friend has replaced the damaged fridge. 
D You should never keep an open jar of chutney in the fridge. 
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Tekst 12 

 
2p 34 Welk kopje hoort bij welke alinea?  

Zet een kruisje in het juiste vakje in de uitwerkbijlage. Let op: één kopje 
hoort nergens bij. 
 

 alinea 1 alinea 2 alinea 3 nergens

How can you prevent negative 
effects? 

    

Who is responsible?     

Why should you be careful?     

What is a digital footprint?     

 
1p 35 What is the aim of this text? 

A to convince readers never to spy on others through the internet 
B to explain to readers how internet firms earn money with their sites 
C to inform readers about the consequences of their online behaviour 
D to make clear to readers they had better avoid social media sites 
 
 

Tekst 13 

 
1p 36 Wat wordt in dit krantenartikel duidelijk over de plannen van 

Center Parcs? 
A Ze gaan een campagne starten om meer gasten aan te trekken.  
B Ze gaan veel werkgelegenheid bieden vanwege een nieuw park. 
C Ze willen een nieuwe formule gaan uitproberen. 
D Ze zijn van plan om vier nieuwe parken te openen. 
 
 

Tekst 14 

 
1p 37 How did two cats stop the B and Q train lines in New York City’s subway 

according to paragraphs 1 and 2? 
A The electricity was turned off when their owner explained they might 

be on the tracks. 
B The train operators refused to move on when they noticed them near 

the tracks. 
C They caused an electricity failure when they were playing on the 

tracks. 
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1p 38 Which statement is true according to paragraph 3? 
A Authorities required the assistance of the public to save the animals. 
B Other subway lines than B and Q had to be closed down as well. 
C The escaped kittens put the travellers in serious danger. 
D The subway company provided some alternative travel arrangements. 
 
 

Tekst 15 

 
1p 39 Wat is de hoofdgedachte van dit artikel? 

A Alleen hardrijders bekeuren, maakt het verkeer niet veiliger. 
B Bange en onzekere automobilisten zijn een gevaar op de weg. 
C De boetes voor snelheidsovertreders zijn veel te hoog geworden. 
D De regering moet meer investeren in het verbeteren van de wegen. 
 
 

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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