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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 van deze boeken is gebaseerd op een waargebeurde situatie? 

A The Replacement 
B Inside Out 
C Beautiful Lie 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 De titel van dit artikel ontbreekt.  

Welke van de volgende titels geeft de inhoud van dit artikel weer? 
A How to market a simple phone 
B Keeping track of the kids 
C Push the right button 
D Where are my parents? 
 
 

Tekst 3 

 
1p 3 Wat kun je insturen naar de Londonist website, volgens deze tekst? 

A amateuropnames van muziekoptredens in Londen 
B bewerkte foto’s van toeristische attracties in Londen 
C spannende griezelverhalen die zich in Londen afspelen 
 
 

Tekst 4 

 
1p 4 What is said about Carol Vorderman in paragraph 1? 

A She is going to copy what a famous pilot tried before. 
B She switched careers and now works for an airline. 
C She thinks it is more difficult to be a pilot than a TV host. 
D She used to be scared of flying on her own. 
 

1p 5 Kies bij    5    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A cancel 
B leave 
C succeed 
D try 
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1p 6 What becomes clear from paragraph 3? 
Carol’s first solo flight 
A was a very pleasant experience. 
B was less scary than hosting her programme.  
C was recorded to be used for training purposes.  
D was unimaginable to many viewers.  
 

1p 7 What does Carol say about flying in paragraph 4? 
A Flying for long periods of time can be quite dangerous. 
B It is far easier to fly over land than over sea. 
C She feels the actual flying is tiring and nerve-wracking. 
D When flying you have to deal with lots of information at once. 
 

2p 8 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
wordt genoemd in alinea 5. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Carols partner was de docent die haar vliegles heeft gegeven. 
2 Carol en haar partner hebben een eigen vliegtuig gekocht. 
3 Carol probeert steeds een stukje hoger te vliegen. 
4 Carol is in de lucht even helemaal los van het gewone leven. 
 

1p 9 What does Carol say in the last paragraph? 
A Flying her plane is cheaper than driving a car. 
B If there’s a traffic jam, she uses her plane. 
C She flies her plane back and forth to work regularly. 
 
 

Tekst 5 

 
1p 10 Maak bij    10     de titel af. Baseer je antwoord op alinea 1. 

A And Get Rich 
B And Learn to Speak More Languages 
C For Charity 
D If You Want to Write a Book 
E Without any Money 
 

1p 11 What is told about how Michael fed himself in paragraph 2? 
A He asked people he met to invite him into their homes. 
B He begged for leftovers at shops and restaurants. 
C He did small jobs in return for something to eat. 
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2p 12 Geef van elke 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 Volgens Michael zijn de mensen in Zuid-Amerika erg gastvrij. 
2 Michael vond het moeilijk om onderdak te vragen in gebieden waar 

honger is. 
3 In de Verenigde Staten wilden veel mensen het boek kopen met 

Michaels verhaal. 
4 In de Verenigde Staten wilden mensen Michael helpen zijn doel te 

bereiken. 
 

2p 13 Waar heeft Michael de volgende klussen gedaan volgens alinea 4? 
Zet een kruisje in het juiste vakje in de uitwerkbijlage. 
 

 op weg naar 
Canada 

San 
Francisco

Las Vegas Panama 

huishoudelijk werk     

mensen een heuvel op helpen     

mensen vermaken     

onderhoudswerkzaamheden     

 
1p 14 Why was being a porter in Peru the worst job for Michael, according to 

paragraph 5? 
A He got picked on by the other porters for being too slow. 
B He started to dislike the rich tourists he had to work for. 
C He was not fit and strong enough to carry out the tasks. 
 

1p 15 What advice does Michael give in paragraph 6? 
A always laugh and be friendly 
B be realistic in your expectations 
C be willing to do any kind of work 
D read my book about different cultures 
 
 

Tekst 6 

 
1p 16 How did Alexander Beck become a model? 

A scout approached him 
A after having watched Alexander working in a restaurant. 
B after he had seen Alexander walking in the streets. 
C when Alexander paraded around in fashion hotspots. 
D when he had seen snapshots Alexander had sent to an agency. 
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1p 17 What becomes clear about Ceasar Perin from the text? 
A He has advised Alexander to invest more time in his education. 
B He helps Alexander set up his own international fashion business. 
C He is good at finding new models for important fashion houses.  
 

1p 18 What is the biggest difference his new job has brought about, according to 
Alexander himself? 
A He liked to sleep late but now he has to get up very early. 
B He never left his hometown but now he travels all over the world. 
C He thought his looks were unimportant but now he depends on them. 
D He was a poor and insecure student but now he earns a lot of money. 
 

1p 19 “Out of the frying pan into attire” (titel) 
 In welke zin wordt de titel volledig uitgelegd? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 
 

Tekst 7 

 
1p 20 What becomes clear about the writer’s first tattoo in paragraph 1? 

A It was based on the design of an important underground artist. 
B It was meant to express how she felt about rules and regulations. 
C The bird that the tattooist inked was not the one she had picked out. 
D The process of inking hurt considerably less than she had expected. 
 

1p 21 ‘At least it did. Change colour, that is.’ (paragraph 2) 
What feeling does this remark express? 
A disappointment 
B disbelief 
C pride 
D relief 
 

1p 22 Kies bij    22    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A As a result 
B For example 
C What’s more 
 

2p 23 ‘I once thought my tattoos were the height of artistic expression.’ 
(alinea 3) 
Welke twee redenen noemt de schrijfster om nu spijt te hebben van haar 
tatoeages? 
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Tekst 8 

 
1p 24 ‘a mentoring scheme’ (paragraph 1) 

What is the purpose of this scheme, according to the text? 
A to help vulnerable young girls make the right choices 
B to infiltrate into gangs with the assistance of local girls 
C to show that tackling youth crime is a serious matter 
D to train social workers to understand youth culture 
 

1p 25 What particular experience made Cassie decide to change her life, 
according to paragraph 2? 
A being supported by a qualified coach 
B feeling let down by fellow gang members 
C having to spend some time in prison 
D suffering from a serious depression 
 

1p 26 Welke zin uit alinea 3 maakt duidelijk waarom lid worden van een 
straatbende aantrekkelijk kan zijn voor meisjes? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 27 What is the function of paragraph 2? 

A to add new arguments to what is said in paragraph 1 
B to give examples of what is said in paragraph 1 
C to question what is said in paragraph 1 
D to summarise what is said in paragraph1 
 

1p 28 “I can’t see the sizes, I can’t see the prices, I can’t see the till: I can’t see 
the point.” (end paragraph 2) 
How can the tone of this remark be characterised? 
A as mildly irritated 
B as quite excited 
C as rather surprised 
D as somewhat depressed 
 

1p 29 Kies bij    29    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A feel less stressed 
B meet new friends 
C spend more money 
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2p 30 Geef van elke van de volgende strategieën aan of deze wel of niet door 
Hollister gebruikt wordt om klanten te trekken volgens alinea 4. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 aantrekkelijk personeel aanstellen 
2 het aantal verkooppunten beperkt houden 
3 prijzen laag houden 
4 wachtrijen snel wegwerken 
 
 

Tekst 10 

 
1p 31 Voor de hoeveelste keer reikt The Guardian een prijs uit aan de meest 

gewaardeerde bioscoop? 
 
 

Tekst 11 

 
1p 32 Which word best describes the feelings of April Bates about Alexia’s 

hobby in paragraph 1?  
A concern 
B dedication 
C disappointment  
D indifference 
 

2p 33 Geef van elke van de beweringen aan of deze juist of onjuist is volgens 
alinea 2. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Alexia’s moeder zette haar onder druk om mee te doen.  
2 Alles draait om het uiterlijk bij schoonheidswedstrijden volgens April. 
3 Alexia’s moeder heeft weinig geld uitgegeven aan de eerste wedstrijd. 
4 Veel make-up dragen tijdens wedstrijden is verboden.  
 

1p 34 Kies bij    34    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A careful 
B easy 
C lazy 
D lucky 
 

1p 35 What was special about the pageant mentioned in paragraph 4? 
A Alexia was wearing a very special outfit for it. 
B Both of April’s daughters took part in the pageant. 
C It was the first pageant that Alexia had ever won. 
D It was the most important pageant of the year. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p 36 ‘There are never any outbursts of anger’ (paragraph 5). Why? 
A because Alexia is allowed to go to America to compete in pageants 
B because Alexia is already well-known in the pageant scene 
C because Alexia knows that it is taking part that matters 
D because Alexia’s mother helps her daughter wherever she can 
 

1p 37 What becomes clear about April in paragraph 6? 
She thinks that 
A children should not dress in swimwear in pageants. 
B participants of pageants wear too much make-up. 
C people are overreacting when it comes to beauty pageants. 
D the photos of the pageant should have been kept private. 
E there are too many people watching the pageants. 
 
 

Tekst 12 

 
1p 38 Wat is het doel van deze tekst? 

A bewijzen dat advertenties verkoopcijfers beïnvloeden 
B duidelijk maken wat de taak en werkwijze van de ASA is 
C uitleggen dat je bij ASA niet kunt klagen over advertenties 
D verklaren waarom klagen over advertenties geen zin heeft  
 
 

Tekst 13 

 
1p 39 What becomes clear from this text? 

Mrs Wilkes thinks BBC presenter Jeremy Clarkson 
A gave a wrong example and promoted bad behaviour. 
B is responsible for the increase in car thefts. 
C should not host Top Gear anymore. 
D was wrong to call the Reliant Robin a cheap car. 
 
 

einde  
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